Câmara Municipal de Barcelos
Reunião ordinária do Executivo
25 de agosto de 2017

Lista Completa de Deliberações

1. Ação Social Escolar - Alunos do Jardim-de -Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico. Refeições
escolares.
2. Ação Social Escolar - Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Material escolar.
3. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Instituto de S. João de Deus /Casa
de Saúde S. João de Deus – Festival de Sopa.
4. Ratificação de atribuição de passe escolar.
5. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
6. Atribuição de transporte em táxi para pessoa portadora de deficiência intelectual e motora.
7. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Alvelos no valor 3.500,00€ para pagamento a
tarefeira.
8. Atribuição de subsídio no valor 504,00€ à União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta
para pagamento a tarefeira.
9. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Hospitalagro Produção e
Comercialização de Produtos Agrícolas e Pecuários.
10. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social e Paroquial de
Aguiar.
11. Acordo de Colaboração – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico.
12. Toponímia.
13. Atribuição de subsídios no valor de 35.000,00 € a cada uma das Corporações de Bombeiros
do Concelho, respeitante ao ano de 2017.
14. Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017. Medida I. Atletas.
15. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio IB, entre o Município de Barcelos e o Grupo Desportivo e Recreativo Os Estrelas de Vila
Frescaínha São Pedro.
16. Sobre Peças – Team, Associação – Concentração Nacional de UMM’s - Atribuição de
subsídio.
17. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Junta de Freguesia da
Ucha.
18. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ATPorto «Associação de Ténis
do Porto».
19. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Perfeito Capítulo Unipessoal,
1

Lda.
20. Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Pedido de apoio técnico.
21. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de duas viaturas novas dos
Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. Ratificação de despacho de autorização.
22. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016/2017. Gil Vicente Futebol Clube.
Aditamento.
23. “V Radical Cup Benjamins” e “III Radical Cup Traquinas”. Ratificação.
24. Utilização dos equipamentos desportivos do Município para a época desportiva 2017/2018.
25. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Torgo, Associação de Apoio às Artes para
a VIII Edição do “Arredas Folk Fest”, na Freguesia de Tregosa.
26. Atribuição de subsídio no valor de 3.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa de Roriz
para a organização e prossecução do evento “Souto Rock”
27. Atribuição de subsídio no valor de 3.500,00 € ao Futebol Clube Lírio do Neiva para a
realização anual do evento “Festival de Rock Rio Neiva”.
28. Atribuição de uma comparticipação financeira à Associação Comercial e Industrial de
Barcelos [ACIB] no âmbito do projeto «Animação de Natal 2016».
29. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € aos Amigos da Montanha - Associação de
Montanhismo de Barcelinhos.
30. Atribuição de comparticipação financeira no montante de 5.000,00 ao Leões da Serra F.C
para proceder à pavimentação do espaço adjacente ao campo de futebol, de modo a dotar a
referida infraestrutura de condições para a prática desportiva.
31. Concessão de apoio financeiro no valor de 15.000,00€ à Freguesia de Abade de Neiva
destinado ao pagamento última fase da obra de “Ampliação e requalificação do cemitério da
freguesia”.
32. Concessão de apoio financeiro no valor de 13.500,00€ à Freguesia de Alvelos destinado ao
pagamento última fase da obra de “Pavimentação em betuminoso de várias ruas da freguesia”.
33. Concessão de apoio financeiro no valor de 13.750,00€ à Freguesia de Barqueiros destinado
ao pagamento da segunda fase da obra de “Pavimentação da Estrada Medieval que serve de
ligação à freguesia de Cristelo”.
34. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à Freguesia de Cambeses destinado ao
pagamento da primeira fase da obra de “Construção de muro de suporte no caminho de acesso
ao campo de jogos”.
35. Concessão de apoio financeiro no valor de 11.250,00€ à Freguesia de Cristelo destinado ao
pagamento da segunda fase da obra de “Pavimentação da Estrada Medieval que serve de
ligação à freguesia de Barqueiros”.
36. Concessão de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ à Freguesia de Galegos S. Martinho
destinado ao pagamento da obra de “Alargamento e construção de muretos nas Ruas de Real e
Alberto Pinto – 2ª fase”.
37. Concessão de apoio financeiro no valor de 3.300,00€ à Freguesia de Galegos Santa Maria
destinado ao pagamento de “Projetos de AVAC e Instalação de Gás na Escola EB1”.
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38. Concessão de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ à Freguesia de Lama destinado ao
pagamento da primeira fase da obra de “ Alargamento e pavimentação de um troço da Rua da
Piadela”
39. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à Freguesia de Moure destinado ao
pagamento da penúltima fase da obra de “Alargamento, construção de muros e pavimentação
da Travessa do Pinheiro”.
40. Concessão de apoio financeiro no valor de 12.500,00€ à Freguesia de Pereira destinado ao
pagamento da penúltima fase da obra de “Construção de garagem para guardar as viaturas,
máquinas e ferramentas para limpeza e obras de manutenção na freguesia”.
41. Concessão de apoio financeiro no valor de 14.500,00€ à Freguesia de Perelhal destinado ao
pagamento da última fase da obra de “Pavimentação da Rua da Pedreira”.
42. Concessão de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ à Freguesia de Roriz destinado ao
pagamento da obra de “Recuperação no interior, exterior e acessos aos balneários, do edifício
sede do Futebol Clube de Roriz e pavimentação da zona envolvente”.
43. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à Freguesia de Silva destinado ao
pagamento da primeira fase da obra de “Pavimentação e drenagem de águas pluviais em
diversas ruas da freguesia ”.
44. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à Freguesia de Tamel S. Veríssimo
destinado ao pagamento da última fase da obra de “ Alargamento, ramal de águas pluviais e
pavimentação nas Ruas das Amoras, dos Corações e Travessa Irmãos Gomes”.
45. Concessão de apoio financeiro no valor de 15.000,00€ à Freguesia de Várzea destinado ao
pagamento da primeira fase da obra de “Conduta de águas pluviais e pavimentação na Rua do
Paraíso”.
46. Concessão de apoio financeiro no valor de 15.000,00€ à União de Freguesia de Campo e
Tamel S. Pedro Fins destinado ao pagamento da primeira fase da obra de “Ampliação do
Cemitério da freguesia de Campo”.
47. Concessão de apoio financeiro no valor de 13.700,00€ à União de Freguesia de Creixomil e
Mariz destinado ao pagamento da obra de “Pavimentação da Rua do Souto em Creixomil”.
48. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à União de Freguesia de Negreiros e
Chavão destinado ao pagamento da obra de “Drenagem de águas pluviais da Rua Santa Justa Negreiros”.
49. Concessão de apoio financeiro no valor de 20.000,00€ à União de Freguesia de Quintiães e
Aguiar destinado ao pagamento da terceira fase da obra de “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.”.
50. Concessão de apoio financeiro no valor de 7.500,00€ à União de Freguesia de Vila Cova e
Feitos destinado ao pagamento da primeira fase da obra de “Pavimentação do Largo do Paço e
da Rua da Capela.”
51. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia de Adães e a Empresa
«Alexandre Barbosa Borges, S.A.»
52. Atribuição de comparticipação financeira no montante de 1.500,00 € à Comissão de Festas
em honra de Santa Justa, da Freguesia de Negreiros.
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53. Benefícios Fiscais.
54. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
55. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
56. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
57. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
58. Atribuição de Medalha de Mérito ao cidadão Rodrigo Carlos da Cruz Amaral.
59. Atribuição de Medalha de Mérito ao cidadão Avelino Mesquita.
60. Doação ao Município de Barcelos.
61. Doação ao Município de Barcelos.
62. 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).
63. Centro Zulmira Pereira Simões. Pedido de apoio técnico.
64. Banda Musical de Oliveira. Pedido de apoio técnico.
65. Ratificação. Atribuição de comparticipação financeira.
66. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
67. Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da
Costa Gomes para autorização/aprovação: - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de
Barcelos, à "Associação Futebol Popular de Barcelos", para a realização da Assembleia-Geral
da Associação, no dia 31 de julho; - Cedência da Tenda da Proteção Civil, à "Confraria de
Nossa Senhora do Rosário do Monte da Franqueira", para a apoio na peregrinação a Nossa
Senhora do Rosário da Franqueira, no dia 13 de agosto; - Cedência de meio de transporte
solicitado pelo Centro de Emprego de Barcelos, para a entrega na Resulima do material
informático e algum mobiliário que se encontra em mau estado; - Cedência de 2 bancas à Junta
de Freguesia de Airó, para apoio à realização do “Dia da Freguesia”, no dia 25 de junho de
2017 (registo n.º38174/17); - Cedência de 2 minhotas ao Gabinete de Bibliotecas do Município
de Barcelos, para oferta na “35.ª Feira do Livro de Barcelos” (registo n.º41734/17); - Cedência
de 500 malgas tradicionais de sopa em cerâmica barcelense, 30 broas tradicionais de 2 kg cada,
10 pratos tradicionais, para a “Feira das Sopas” a realizar no dia 9 de setembro de 2017 (registo
n.º48146/17); - 37 Entradas no Museu do Chocolate Avianense no âmbito das Férias Divertidas
na Biblioteca Municipal de Barcelos (registo n.º39376/17); - Realização de um workshop de
cenografia, realização de um workshop de animação, realização de um workshop de
sonorização e um desenvolvimento de curta-metragem e conceção de uma exposição, para as
atividades de dinamização para as Férias de Verão da Galeria Municipal de Arte, de 3 a 30 de
julho de 2017 (registo n.º39904/17); - Cedência de transporte de cerca de 200 cadeiras, 12
vasos e estrado à Confraria de Nossa Senhora do Rosário do Monte da Franqueira para a
realização da “Peregrinação Arciprestal”, no dia 13 de agosto de 2017 (registos n.º42959/17 e
n.º48021/17); - Cedência de 2 tendas, 10 grades de proteção e dois sinais de desvio de trânsito à
Associação “Viver Macieira”, para a 10ª Corrrida de Rolamentos; - Cedência de 20 grades à
Fábrica da Igreja Paroquial de Igreja Nova;
- Cedência de 8 barracas solicitadas pela Junta de Freguesia de Ucha para as festividades em
honra de S. Romão. Assim, e em coerência com as razões de facto e de direito acima
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evidenciadas, proponho que a Exma. Câmara Municipal de Barcelos, à luz do disposto no n.º 3
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibere apreciar e ratificar:
Os Despachos supra elencados.
68. Processo Cautelar de Suspensão de Eficácia de Ato Adminstrativo n.º 1397/17.9 BEBRG
-Resolução Fundamentada. Ratificação de despacho proferido pelo Senhor Presidente da
Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes.
69. 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: Junta de Freguesia de Roriz – cedência de uma atuação da Banda do Galo (registo 45127/17); Conselho Económico e Paroquial de Santa Marinha de Paradela – cedência de uma atuação do
grupo “Amigos Leais de Leais de Lijó” (registo 47772/17); - Paróquia de Arcozelo – cedência
de uma atuação do “Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure” (registo 43005/17); Comissão Fabriqueira de Milhazes – cedência de uma atuação da Banda do Galo (registo
43046/17); - Comissão de Festas de Galegos S. Martinho – cedência de uma atuação do Grupo
Cultural e Etnográfico de Aldreu (registo 44596/17); - União de Freguesias de Chorente, Góios,
Courel, Pedra Furada e Gueral – cedência de uma atuação da Banda Plástica (registo
48139/17); - Associação Trovas e Cantigas – cedência de uma atuação da Associação Amigos
do Pato.
2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Cedência das instalações
da EB1/JI de Moure à Benemérita Associação dos Dadores de Sangue no dia 23/09/2017.
3- Cedência temporária do Teatro Gil Vicente: - Associação Vencer Autismo – realização de
palestra gratuita sobre autismo – 18/09/2017; - Associação Amar 21 – 17/12/2017.
4 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência de uma
bandeira à Associação dos Veteranos de Guerra (registo 48252/17); - Cedência de galo médio e
give-aways à Banda Musical de Oliveira, no âmbito da receção à Sociedade Filarmónica Nova
Artista Flamenguense (Faial) (registo 46478/17); - Oferta de uma publicação “Apontamentos
para a História de Barcelos Vol II, 5 publicações “Caminho Português de Santiago”, 1 Minhota
pequena e 5 galos médios à comitiva de Cantanhede (Brasil) (registo 47919/17); - Oferta de
give-aways e galos médios a um grupo de professores estrangeiros recebidos no Município
(registo 47921/17);- Cedência de sessenta give-aways solicitados pelo Clube de Ténis da Escola
Secundária Alcaides de Faria, para o “II Barcelos Open Ténis”;- Cedência de galos médios ao
Rancho Folclórico de S. Tiago de Carapeços, no âmbito do Festival de Folclore (registo
48451/17).
4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: - Bombeiros Voluntários de
Barcelos – empréstimo da tenda da Proteção Civil.
70. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.
71. Aprovação da Ata em Minuta.
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