
Câmara Municipal de Barcelos

Reunião ordinária do Executivo
8 de setembro de 2017

Lista Completa de Deliberações

1. Ação Social Escolar - Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Material escolar (1.º Ciclo do
Ensino Básico: Escalão A  - 16 € por Aluno -  23 Alunos x 16 € - 368,00€; Escalão B – 8 € por
Aluno  -  11 Alunos x 8 € - 88,00 €.)

2. Ação Social Escolar - Alunos do Jardim-de -Infância e 1.º Ciclo do Ensino Básico. Refeições
escolares (Jardim-de-Infância - Escalão A - Refeição Gratuita [0,73 ] € - 2 Alunos; 1.º Ciclo do
Ensino Básico - Escalão A - Refeição Gratuita [1,46 ] € -  23 Alunos;  Escalão B - Refeição
Gratuita [0,73 ] € -  11 Alunos.)

3.  Ratificação de atribuição de passe escolar: - Atribuição de passe para fora da área de resi-
dência e/ou alunos com mais de 18 anos – comparticipação a 50% (ensino secundário) – 27 alu-
nos; - Atribuição de passe escolar – comparticipação a 100% (ensino secundário) –11 alunos; -
Atribuição de passe para fora da área de residência (ensino básico) – 44 alunos.

4.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 17.300,00€,  à Freguesia de Aborim, para a
segunda fase da obra “Requalificação da Escola EB1 da Freguesia”.

5.   Concessão de apoio financeiro,  no valor de 25.000,00€, à Freguesia de Cambeses, para  a
primeira fase da obra de “Pavimentação do Caminho Municipal n.º 1085-3 em Cambeses.

6.  Concessão de apoio financeiro,  no valor  de 15.000,00€,  à  Freguesia  de Fragoso,  para a
primeira fase da obra de “Pavimentação e construção de valetas na Rua da Portela”.

7. Concessão de apoio financeiro,  valor de 10.000,00€, à Freguesia de Pereira,  para proceder à
última fase da obra de “Construção de garagem para guardar as viaturas, máquinas e 
ferramentas para limpeza e manutenção da freguesia”.

8.  Atribuição de comparticipação financeira,  no valor de 6.000,00€, ao Centro Comunitário
Moinhos  de  Vento,  para  implementação  do  “Serviço  de  Atendimento  e  Acompanhamento
Social.”

9.  Concessão de apoio financeiro,  no valor de 14.000,00€, à Freguesia de Aldreu, para o
pagamento da última fase da obra, “Ampliação do cemitério da Freguesia”.

10.  Concessão de apoio financeiro,  no valor de 11.250,00€, à Freguesia de Cristelo, para o
pagamento da terceira fase da obra de “Pavimentação da Estrada Medieval que serve  de
ligação à freguesia de Barqueiros”.

11. Concessão de apoio financeiro, o valor de 20.000,00€ , à Freguesia de Galegos Santa Maria,
para proceder à aquisição de uma parcela de terreno para alargamento do Campo de Jogos. 
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12.  Atribuição de apoio financeiro, no valor de 10.000,00€, à Freguesia de Perelhal para a
aquisição de uma viatura automóvel [carrinha].

13. Concessão de apoio financeiro,  no valor de 25.000,00€, à União de Freguesias de Campo e
Tamel S. Pedro Fins, para o pagamento última fase da obra de “Pavimentação em betuminoso
das ruas da Gandra, de Vales e Central, na Freguesia de Campo”.

14.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.750,00€, à Freguesia de Barqueiros, o
pagamento da terceira fase da obra de “Pavimentação da Estrada Medieval que serve de ligação
à Freguesia de Cristelo”.

15.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 15.000,00€, à Freguesia de Oliveira, para o
pagamento da segunda fase da obra de “Construção do Muro de suporte da Avenida de Santa
Eulália”.

16.  Atribuição de comparticipação financeira,  no valor de 10.000,00€, à Associação Social,
Cultural  e  Recreativa  de  Chorente,  para  apoiar  a  intervenção  no  espaço  exterior,
designadamente na pavimentação.

17. Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.700,00€ , à União de Freguesias de Carreira
e  Fonte  Coberta,  para o pagamento  da obra de “Requalificação da Rua Pedra D’Água,  na
freguesia de Carreira”.

18. Retificação da atribuição de subsídio à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila
Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro):  atribuir  um subsídio  no valor  de 493,50 € à  União  de
Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro), para pagamento
das despesas com a colocação de uma tarefeira na Unidade Educativa de Vila Boa.

19.  Celebração ou renovação de contratos  de aquisição de  serviços.  Artigo 49.º  da Lei  n.º
42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).

20.  Minuta do Contrato de Comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e a União de
Freguesias de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral.

21. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio II-
A, entre o Município de Barcelos e a AOB-Associação Ornitológica de Barcelos.

22.  Atribuição de comparticipação financeira,  no valor 3.200,00€, à União de Freguesias de
Sequeade e Bastuço (S. João e Santo Estêvão), para  fazer face às despesas de colocação de
uma tarefeira na unidade educativa de Bastuço S. João.

23.  Cursos  vocacionais  do  Agrupamento  de  Escolas  Rosa  Ramalho.  Comparticipação  no
pagamento do transporte dos alunos.

24.  Minuta de Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Oculista
Santos.

2



25.  Apoio  ao  Arrendamento  Habitacional:  seis  novos  processos;  um processo reavaliado –
aumento do valor do apoio; quatro processos reavaliados – diminuição do valor do apoio; nove
processos reavaliados – continuidade do valor do apoio.

26.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 15.000,00€, à Banda de Música de
Oliveira, para apoiar as atividades.

27. Comparticipação no pagamento do passe escolar para jovem que frequenta a APACI.

28. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medida de Apoio
III, entre o Município de Barcelos e a Associação Recreativa e Cultural de Midões.

29.  Atribuição de subsídio,  no valor de 10.000,00€, ao Futebol Clube Os Académicos,  para a
aquisição de uma carrinha para servir de apoio à associação.

30.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 8.500,00€, à Freguesia de Barqueiros, para o
pagamento da obra de “Construção de muro da Rua de São João”.

31.  Concessão  de  apoio  financeiro,   no  valor  de  5.000,00€,  à  Freguesia  de  Roriz,  para  o
pagamento da obra de “Recuperação no interior, exterior e acessos aos balneários, do edifício
sede do Futebol Clube de Roriz e zona envolvente, pavimentação”.

32.  Atribuição  de  comparticipação  financeira,  no  valor  10.000,00€,  à  Fábrica  da  Igreja
Paroquial de Galegos Santa Maria, para obras na igreja paroquial.

33. Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00€, à ACULDEPE – Associação Cultural e
Desportiva de Pereira para a realização de obras nas instalações do Campo de Jogos de Pereira.

34.  Atribuição  de  comparticipação  financeira,  no  valor  de  10.000,00€, ao  Centro  Social
Paroquial de Areias de Vilar, para a aquisição de uma carrinha.
 
35. Concessão de apoio financeiro,  no valor de 35.000,00€, à Freguesia de Carapeços, para o
pagamento da primeira fase da obra de “Pavimentação da Rua da Areosa”.

36. Concessão de apoio financeiro, no valor de 20.000,00€, à União de Freguesia de Quintiães
e Aguiar, para o pagamento da quarta 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.”.

37. Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Miguel
Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: - Cedência de 12 galos com três   tamanhos
diferentes à Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo  de  Barcelinhos,  para  a
“Maratona BTT 5 Cumes” a realizar no dia 24 de setembro  de  2017  (registo  n.º52309/17);
-Cedência  de  3  galos,  tamanho  médio,  solicitados  pelo  Agrupamento  561  –  S.  Tiago,  de
Macieira de Rates.

38. Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dra.
Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos
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Acordos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as
atividades que pretendem desenvolver: - União de Freguesias de Tamel Santa Leocádia e Vilar
do Monte – Cedência de uma atuação do Coral Magistrói (registo 51691/17); - Paróquia de Vila
Frescaínha S. Martinho – Cedência de uma atuação do grupo “Amigos da Concertina” (registo
46272/17); 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Associação de
Pais do Jardim de Infância de Roriz – Cedência de um espaço no Jardim de Infância de Roriz,
durante  o  ano  letivo  2017/2018,  para  a  realização  de  sessões  de  terapia  da  fala  (registo
42410/17);  3  –  Cedência/Oferta  de  peças  de  artesanato  e  /ou  publicações  do  Município:  -
Cedência de galos médios ao Rancho Folclórico de Barqueiros, no âmbito da realização do
Festival de Folclore (registo 50198/17);  - Oferta de 3 publicações “Barcelos Sketchbook” à
Banda Musical do Faial (registo 50006/17); - Oferta de lembranças (give-aways e galo médio) a
um grupo de professores e alunos estrangeiros do Programa Erasmus, recebidos no Município
de  Barcelos  (registo  52444/17);  -  Oferta  de  lembranças  (Minhotas  pequenas)  às  Bandas
Musicais, participantes no Encontro de Bandas (registo 52901/17).

39. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Gabinete  de  Educação,  aberto  pelo  aviso  n.º  14756/2012,  ref.ª  A,  publicado  no  Diário  da
República, 2ª Série, n.º 212, de 02/11/2012.

40. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.
Gabinete  de  Bibliotecas,  aberto  pelo  aviso  n.º  5135/2016,  ref.ª  C,  publicado  no  Diário  da
República, 2ª Série, nº 77, de 20/04/2016.

41. Aprovação da Ata em Minuta.
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