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portanto, para nós, uma honra participar nas co-
memorações dos Dias das Freguesias, um pouco 
por todo o concelho, e partilhar com todos os bar-

celenses momentos de grande simbolismo, plena alegria, 
confraternização, festa e convívio. 

Aproveitamos para expressar o orgulho que sentimos na 
união dos barcelenses em torno destes dias de comunhão, 
que celebram e conservam a identidade e a autenticidade 
histórica, cultural e social das nossas comunidades locais, e 
onde saem reforçados os laços e valores entre os moradores.

A cultura de proximidade que, ao longo dos últimos oito 
anos, temos vindo a desenvolver com os barcelenses é trans-
versal às mais variadas áreas de intervenção da autarquia.

É na raiz da Educação que se estrutura o nosso proje-
to político. Assumimos, desde a primeira hora, um papel 
de responsabilidade e proximidade na construção do pro-
jeto educativo municipal.

Desde que, em 2009, o executivo municipal estabele-
ceu o compromisso do desenvolvimento de uma Cidade 
Educadora, temos vindo a centrar a nossa ação na con-
cretização de uma política educativa inclusiva, apostan-
do no desenvolvimento de medidas de complemento à 

É,

Desde que assumimos a gestão do Município, 
em 2009, manifestamos o compromisso de 

desenvolver um trabalho de proximidade 
com os barcelenses. A nossa visão sempre foi 
a de uma presidência aberta e ao serviço dos 

cidadãos, dialogante, recetiva e colaborativa, 
estreitando a relação e os laços de proximidade 

entre os barcelenses e o poder local.

BARCELOS: 
UM CONCELHO UNIDO  

E COMPROMETIDO  
COM A EDUCAÇÃO

ação educativa, nomeadamente, através do reforço de 
apoios socioeducativos. 

No ano letivo que agora se inicia, vamos investir 
mais de 1,5 milhões de euros para continuar a reforçar 
o setor educativo, e assegurar a qualidade do ensino, 
com novos projetos apoiados pelo programa Norte 
2020. Continuamos a pensar a atualidade com os olhos 
postos no futuro. Só assim podemos aspirar a um ter-
ritório mais competitivo e mais qualificado no futuro. 

Termino com uma palavra de encorajamento a to-
das as crianças e jovens que agora iniciam um novo 
escolar, desejando um excelente e feliz ano letivo, 
cheio de novas aprendizagens e excelentes resultados 
escolares. Bom trabalho! 
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O

MAIS DE 1,5 MILHÕES DE EUROS 
PARA REFORÇO DO SETOR EDUCATIVO

Município de Barcelos tem vindo a dar passos, nos úl-
timos anos, no sentido de se tornar num concelho de 
excelência no setor da Educação. 

O ano letivo 2017/2018 arrancou com uma marca que o exe-
cutivo municipal tem vindo a consolidar: o forte investimento 
na Educação. Com novos projetos a iniciar, apoiados pelo pro-
grama Norte 2020, serão disponibilizados mais de 1,5 milhões 
de euros para continuar a assegurar a qualidade do ensino nas 
escolas do território de Barcelos.

O Presidente da Câmara Municipal, Miguel Costa Gomes, e a 
Vice-Presidente e Vereadora da Educação, Armandina Saleiro, 
visitaram a Escola EB 2,3 Rosa Ramalho, em Barcelinhos, para 
assinalar, numa cerimónia oficial, a abertura do novo ano escolar 
em Barcelos. Os autarcas aproveitaram para dirigir palavras de 
incentivo aos alunos, desejando-lhes um excelente ano escolar.

A aposta no setor educativo levada a cabo pela autarquia, 
nos últimos anos, salta à vista com um significativo conjunto de 
apoios/investimentos destinados a criar condições de equidade 
para todos no acesso a um bem estruturante para o concelho e 
para o país: a Educação. 

Este ano, uma das novidades é a Criação de um Banco de 
Livros Escolares, em parceria com os agrupamentos de escolas 

do concelho, que vai permitir o empréstimo de manuais esco-
lares a alunos do 2.º ciclo do Ensino Básico. Para Miguel Costa 
Gomes, esta iniciativa permite “educar os alunos a olhar para 
o manual escolar com cuidado, respeito e sensibilidade”, já que 
quem beneficia dos livros durante um ano letivo deve garantir 
uma prudente utilização dos manuais para que possam voltar a 
ser emprestados no ano letivo seguinte. 

O Presidente da Câmara, na sua intervenção, garantiu 
que a autarquia, apesar da diminuição, ao longo dos anos, 
dos alunos inscritos no 1º ciclo e no pré-escolar, vai conti-
nuar a investir em apoios socioeducativos, bem como ao 
nível das infraestruturas dos estabelecimentos de ensino 
existentes no concelho, “pois as crianças, jovens e família 
têm direito de usufruir de um ensino com dignidade”. Para 
Miguel Costa Gomes, a diminuição da natalidade não afeta 
apenas o concelho de Barcelos, um dos mais jovens do país, 
mas é também um problema transversal a nível nacional e 
que influencia, naturalmente, todos os setores da Educação. 
O autarca defende que o caminho não passa por deixar de 
investir no setor educativo, mas antes por “continuar a criar 
condições que permitam que os índices de natalidade su-
bam de uma forma substancial”.

AUTARQUIA MANTÉM  
APOSTA NO FUTURO  
COM FORTES INVESTIMENTOS 
NA EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO
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VALORES DOS APOIOS 
PARA 2017/2018 
Comunidade Educativa Digital
Valor: cerca de 577 mil euros
Investimento em Tecnologias da Informação e Comunicação. 
O projeto é financiado em 85% pelo programa Norte 2020, 
cabendo o restante financiamento ao Município de Barcelos.

Apoio psicoeducativo e psicossocial 
ao 1º ciclo do Ensino Básico
Valor: 498.800 euros
Equipa especializada de psicólogos e terapeutas da fala 
com intervenção direta no contexto escolar e familiar.

Programa “Barcelos a Ler”
Valor: 144.529,19 euros
Conjunto de ações de promoção da literacia junto da popu-
lação do pré-escolar e do 1º ciclo, promovido pela Rede das 
Bibliotecas Escolares.

Projeto “A diferença está no desporto”
Valor: 258.065 euros
Dotar os Agrupamentos de Escolas e Escolas Não Agrupa-
das do concelho de Barcelos de respostas complementares 
que permitam uma abordagem integrada e diferenciada a 
partir do desporto.

Criação de um Banco de Livros Escolares
Valor: cerca de 75 mil euros
Empréstimo de cerca de 4 mil manuais a alunos do 2º ciclo 
do Ensino Básico.

Orçamento Participativo Escolar
Valor: 100 mil euros
Fomentar o princípio da participação ativa entre os parcei-
ros/agentes educativos.

Agrupamento Escolar / Escola Nome Projeto Dotação Financeira

Agrupamento 
de Escolas Alcaides 
de Faria

Escola Secundária Alcaides de Faria
Mais e Melhor Tecnologia na Biblioteca da Escola

10.000,00 euros
ESAF – Eco Shell Maraton

Escola EB 2,3 de Manhente Uma sala de futuro, uma escola para a vida 3.800,00 euros

Agrupamento de Escolas Braga Oeste
TecnoEscola

2.300,00 euros
Olhando para o Futuro

Agrupamento de Escolas de Fragoso
Como a tecnologia nos ajuda a diminuir a carga e não só

3.000,00 euros
Um Gesto Por um sorriso

Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes
Mesas e Bancos de Jardins

7.200,00 euros
Cobertura do espaço do aluno

Agrupamento de Escolas Vale D’Este WC – Mudança em ação 7.100,00 euros

Agrupamento de Escolas Vale do Tamel
VTTV (Vale de Tamel TV)

6.600,00 euros
UP Grade

Escola Secundária de Barcelinhos Viva a Ciência 8.000,00 euros

Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho Projeto INOVATEC LAZER RR 6.000,00 euros

Agrupamento 
de Escolas de Barcelos

Escola Secundária de Barcelos A soar 10.000,00 euros

Escola EB 2,3 Abel Varzim Tudo Unido 7.000,00 euros

Agrupamento de Escolas de Vila Cova Equipamento lúdico para recreio do 1º ciclo 4.000,00 euros

Nome Projeto (âmbito concelhio) Dotação Financeira

Barcelos sobre Rodas 25.000,00 euros

EDUCAÇÃO

PROJETOS VENCEDORES
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DIAS DAS FREGUESIAS

s comemorações mobilizam os órgãos autárquicos da 
Freguesia e da Câmara Municipal, as Associações da 
Freguesia e a população em geral em torno de momen-

tos de partilha e de celebração do que é mais único em cada um 
dos territórios.

Durante o verão, o Presidente da Câmara Municipal de Bar-
celos fez questão de marcar presença em todas as celebrações 
para as quais foi convidado. Miguel Costa Gomes abraça estas 
comemorações com o entusiasmo de quem celebra o que de 
melhor tem o poder local e do significado que a população atri-
bui a todos os festejos.

A sensibilidade do autarca para a importância e para o pa-
pel das freguesias no desenvolvimento local é, de resto, por 
diversas vezes assinalada durante as visitas. Como refere Mi-
guel Costa Gomes, estas comemorações afirmam a importân-
cia das autarquias e das comunidades locais, reforçando o es-
pírito de pertença às freguesias, pois estes dias possuem “um 
significado e uma cultura que está muito ligada às raízes da 
população que gosta de conviver e que gosta da sua freguesia”. 

As celebrações foram sempre recheadas de muita anima-
ção, com música, dança e jogos tradicionais. Percorra a galeria 
de imagens e fique a par do ambiente vivido.

DIAS DAS FREGUESIAS 
CELEBRADOS UM POUCO  
POR TODO O CONCELHO
Entre junho e agosto celebraram-se, um pouco por todo o concelho, os Dias das 
Freguesias, uma prática que envolve as populações locais e as suas coletividades. 

A

AIRÓ | 25 DE JUNHO DE 2017 

ABADE DE NEIVA | 15 DE AGOSTO DE 2017 
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ALVELOS | 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017 

CARAPEÇOS | 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017 

CARVALHAS | 16 DE JULHO DE 2017 

CRISTELO | 4, 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017

DIAS DAS FREGUESIAS

GALEGOS S. MARTINHO | 23 DE JULHO DE 2017
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LAMA | 29 DE JULHO DE 2017

MACIEIRA DE RATES | 5 E 6 DE AGOSTO DE 2017

MARTIM | 15 DE AGOSTO DE 2017

POUSA  | 10 DE JUNHO DE 2017

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CHORENTE, GÓIOS, COUREL, PEDRA FURADA E GUERAL | 29 E 30 DE JULHO DE 2017

DIAS DAS FREGUESIAS
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DIAS DAS FREGUESIAS

UNIÃO DE FREGUESIAS DE CREIXOMIL E MARIZ  | 30 DE JULHO DE 2017

UNIÃO DE FREGUESIAS DE DURRÃES E TREGOSA  | 25 DE JUNHO DE 2017

UNIÃO DE FREGUESIAS DE MILHAZES, VILAR DE FIGOS E FARIA | 10 DE JUNHO DE 2017

UNIÃO DE FREGUESIAS DE SEQUEADE, BASTUÇO (SÃO JOÃO E SANTO ESTEVÃO)  | 15 DE AGOSTO DE 2017
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 REUNIÃO DO EXECUTIVO 30 DE JUNHO DE 2017 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e 
Ensino Pré-Escolar.

2.  Apoio ao Arrendamento Habitacional.
3.  Atribuição de subsídio no valor 10.000,00€ à Real Irmandade do 

Senhor Bom Jesus da Cruz para comparticipar as despesas com a 
execução de obras de recuperação. 

4.  Atribuição de subsídio no valor 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paro-
quial de Fornelos.

5.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ ao Centro de Solidarie-
dade Social de S. Veríssimo para o apoio nas mais diversas valências, 
designadamente o apoio à terceira idade

6.  Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00€ à Junta de Freguesia 
da Ucha para a realização de obras na EB1/JI da Ucha, com vista a 
garantir as condições de saúde, integridade e bem-estar das crianças.

7.  Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00€ à Escola Secundária de 
Barcelinhos para a participação no Campeonato Mundial de Robótica.

8.  Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – Junta de Fre-
guesia Carvalhal.

9.  Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Pais e En-
carregados de Educação da EB1/JI de Cambeses para pagamento de 
tarefeira.

10.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia 
de Abade de Neiva que está a proceder às obras de ampliação e re-
qualificação do cemitério da freguesia.

11.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia 
de Airó que está a proceder às obras de ampliação e remodelação da 
Casa Mortuária da freguesia.

12.  Atribuição de subsídio no valor de 23.000,00 € à Junta de Freguesia 
de Arcozelo para proceder à realização da drenagem de águas plu-
viais e pavimentação da Rua da Igreja.

13.  Atribuição de subsídio no valor de 11.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Martim para custear as obras do Jardim de Infância de Martim, que 
foi alvo de obras de conservação e beneficiação com vista a garantir 
as condições de saúde, integridade e bem-estar das crianças.

14.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Fregue-
sia de Oliveira que pretende proceder à pavimentação da Rua da 
Pedreira.

15.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Freguesia 
de Pereira que está a proceder à construção de uma garagem e ar-
mazém para guardar os veículos e utensílios de manutenção da rede 
viária da freguesia.

16.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Junta de Fregue-
sia de Perelhal que pretende proceder à pavimentação da Rua da 
Pedreira.

17.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 €, à Junta de Freguesia 
de Roriz que está a proceder à pavimentação da Travessa do Roque.

18.  Atribuição de subsídio no valor de 15.500,00 € à União de Fregue-
sias de Areias de Vilar e Encourados que está a proceder a obras de 
alargamento, construção de muros, drenagem de águas pluviais e 
pavimentação da Rua de Santa Maria Madalena, em Areias de Vilar.

19.  Atribuição de subsídio no valor de 11.700,00 € à União de Freguesias 
de Durrães e Tregosa que está a proceder a obras de pavimentação 
das Ruas da Valsa e da Ribeira, em Tregosa e Durrães.

20.  Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00 € à União de Freguesias 
de Gamil e Midões que está a proceder a obras de construção da rede 
de águas pluviais e pavimentação na Rua dos Lavadouros, em Gamil.

21.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Fregue-
sias de Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte que está a proceder a 
obras de construção da Casa Mortuária, na Freguesia de Tamel Sta 
Leocádia.

22.  Junta de Freguesia de Gilmonde. Alteração do destino do subsídio 
atribuído para a obra de “Alargamento e pavimentação das Ruas 
de Carvalhos, Sandim e construção de muro de suporte da Rua de 
Devesinha” para a obra de “Rede pluvial e repavimentação da Rua 
de Lagoínhas e alargamento da Travessa dos Carvalhos”. 

23.  Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo. Pedido de apoio 
técnico.

24.  Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. Pedido de apoio técnico.
25.  Doação de quadro ao Município de Barcelos.
26.  Cedência de material a título definitivo.
27.  Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
28.  Cedência temporária de instalações de EB1 e/ou jardins de infância. 
29.  Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das 

Piscinas Municipais, durante os meses de verão de 2017, por parte 
de um grupo de 10 crianças/jovens e 2 colaboradores para monito-
rização dos mesmos, pertencentes à APAC – Associação de Pais e 
Amigos de Crianças.

30.  Processo n.º CPPE0154A/DOPM – Centro Escolar da Várzea. Ratifica-
ção do despacho proferido em 16/06/2017.

31.  Ajuste Direto n.º 46/2017, para a “Aquisição de serviços de transpor-
tes escolares para o ano letivo 2017/2018”. Aprovação das minutas 
dos contratos.

32.  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).

33.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a firma “Pa-
nóplia de Símbolos - Unipessoal, Lda”. Ratificação.

34.  Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional do 
Município de Barcelos.

35.  Regulamento Municipal de Apoio a Projetos Sociais do Município 
de Barcelos.

36.  Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Social no Município 
de Barcelos.

37.  Regulamento Municipal de Atribuição de Bolsas de Estudo do Muni-
cípio de Barcelos.

38.  Consolidação de Contas – Exercício Económico 2016.
39.  3.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017.
40.  Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
41.  Cedência gratuita de exemplares da barrista Rosa Ramalho.
42.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Direção 

Regional de Agricultura e Pescas do Norte e Direção Geral de Alimen-
tação e Veterinária.

43.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Carlos Araújo 
– Produções Audiovisuais Unipessoal, Lda.

44.  Acordo de Colaboração entre o MUNICÍPIO DE BARCELOS e a ASSOCIA-
ÇÃO COMBOIOS DO SÉCULO XXI [Associação CXXI].

45.  Relatório de Contas da Empresa Municipal de Educação e Cultura de 
Barcelos, E.M. [EMEC] 2016.

46. Reequilíbrio Financeiro da EMEC, ano 2016.
47.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
48.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal
49.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
50.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
51.  Projeto do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU) para 

a Área de Reabilitação Urbana (ARU) de Barcelos Nascente Um.
52.  Situação excecional de cobrança de dívidas de resíduos sólidos.
53.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram 
o seguinte: 1- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a 
entidades: - Cedência de 70 giveaways, para apoio à realização do 
”25 Convívio da Companhia de Caçadores 1567 – Guiné”, no dia 10 
de junho de 2017 (registo n.º25820/17); - Cedência de 45 giveaways, 
1 galo médio e desdobráveis sobre a lenda do galo, a um grupo de 
pessoas oriundo de diversas localidades de Portugal, que visitaram 
Barcelos (solicitação da Junta de Freguesia de Martim); - Cedência 
de uma peça de artesanato ao Grupo de Ferroviários organizador do 
encontro anual de ferroviários, destinando-se este ano a entregar 
no Município de Vila Pouca de Aguiar (Registo 36.587/17); - Cedên-
cia de 50 grades de proteção; 4 tendas; 2 kits de reciclagem; sinais 
de trânsito, ao Motor Clube de Barcelos, para apoio à realização 
da “1.ª Rampa da Franqueira”, no dia 10 de junho de 2017 (regis-
to n.º29724/17); - Cedência de 3 tendas, ao Grupo Folclórico de 
Barcelinhos, para apoio à realização do “Festival Internacional de 
Folclore Rio”, entre os dias 20 de julho e 4 de agosto de 2017 (registo 
n.º31763/17); - Cedência de estrado aos Amigos da Montanha – Asso-
ciação de Montanhismo de Barcelinhos, para apoio à realização do 
“RedAlert” no dia 17 de junho (registo n.º36062/17); - Cedência de 4 
tendas; 1 estrado; 1 estrado plataforma; 15 vasos pequenos; 10 vasos 
grandes; limpeza e arranjo dos jardins, na zona envolvente do Quar-
tel; 8 grades, aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, para apoio 
às comemorações do 96.º Aniversário da fundação, nos dias 24 e 25 
de junho (registo n.º34757/17);  - Autorização para a colocação de 6 
telas publicitárias, aos Amigos da Montanha – Associação de Monta-
nhismo de Barcelinhos, para apoio à realização dos ”Jogos do Rio 
2017” (registo n.º38215/17); - Cedência de 4 mupis à AMI, no período 
de 12 de Setembro a 3 de Outubro, para a “22ª Campanha de Reci-
clagem de Radiografias”; - Cedência de 4 mupis à Associação Portu-
guesa Cancro Cutâneo, no período de 8 de Julho a 31 de Agosto, para 
a “Ação Verão 2017”; - Cedência e montagem de pequeno palco/es-
trado com 3mx3m, cedência e montagem de pequeno palco/estrado 
com 4mx4m, aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo 
de Barcelinhos, para apoio à realização da “Galo NightRun 2017”, no 
dia 15 de julho de 2017 (registo n.º36058/17); - Cedência de 8 mesas, 
10 cadeiras, 5 toldos/coberturas, ao grupo de formandos do Curso de 
Informação e Animação Turística do Centro de Emprego de Barcelos, 
para apoio a atividade de promoção turística, no dia 22 de junho de 
2017 (registo n.º38447/17); - Cedência de ponto de luz, utilização dos 
sanitários do Campo de Ténis do Complexo das Piscinas Municipais de 
Barcelos, à Unidade de Psico-Oncologia – Barcelos, Liga Portuguesa 
Contra o Cancro – Núcleo Regional do Norte, para apoio à realização 
de “Mega aula de Zumba” no dia 8 de julho (registo n.º35177/17); - 
Cedência de 50 giveaways, ao Clube dos UMMistas, para apoio ao 
evento Passeio Todo o Terreno Turístico Cultural “5.º XurrascUMM”, 
no dia 25 de junho 2017 (registo n.º33584/17); - Cedência de 10 livros, 
ao Grupo Desportivo de Fragoso, para apoio ao jogo dos veteranos, 
no dia 17 de junho 2017 (registo n.º37800/17).

54.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câ-
mara 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: ¬- União 
das Freguesias de Silveiros e Rio Covo Santa Eulália – cedência de 
uma atuação do grupo de Teatro “Amigos do Pato” (registo 37158/17); 
- União das Freguesias de Milhazes, Faria e Vilar de Figos – cedência 
de uma atuação do grupo de “Galos Gaiteiros” (registo 35800/17); 
- Associação Galo Novo – cedência de uma atuação grupo “Galos 
Gaiteiros” (registo 34227/17);- Junta de Freguesia de Carvalhal – ce-
dência de uma atuação da Capoeira (registo 36509/17); 2- Cedência 
temporária de escolas e jardins de infância do concelho:- Associação 
de Pais de Arcozelo – cedência das instalações do Centro Escolar 
de Arcozelo (registo 37734/17);- EB1/JI de Negreiros – cedência das 
instalações da EB1/JI de Negreiros (registo 34485/17);- Associação 
de Pais de Fraião – cedência das instalações da EB1/JI de Fraião 
(registo 37657/17);3- Cedência temporária do Teatro Gil Vicente:- 
Tuna Académica do IPCA – realização do XII Barca-Celi – 03/11/2017 
(registo 27165/17);4 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou 
publicações do Município:- Oferta de 2 publicações do Município ao 
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho (registo 38495/17);- Cedência 
de galos médios ao Grupo Folclórico do Centro Social de Aguiar, no 
âmbito do Festival de Folclore (registo 35238/17);- Cedência de give-
-aways e galos médios à SOPRO ONG, no âmbito do projeto YES – Out 
Exchange For Solidarity (registo 25836/17);- Oferta de DVD e galos 
médios aos representantes de Teruel (Espanha), no âmbito da des-
locação de uma comitiva de Barcelos a esta localidade – Programa 
Erasmus + (registo 38855/17); - Oferta de give-aways e galos médios 
a um grupo de professores estrangeiros recebidos no Município (re-
gisto 38463/17): 5- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico 
a entidades:- Centro Escolar de Arcozelo – empréstimo de grades 
(registos 36521/17).

55.  Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DO EXECUTIVO – 14 DE JULHO DE 2017

1.  Atribuição de passe escolar. Ratificação. 
2.  Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – Associação de 

Pais de Galegos S. Martinho.
3.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o 

Agrupamento de Escolas de Barcelos – Cedência do Complexo Despor-
tivo da Escola Secundária de Barcelos.

4.  Atribuição de transporte em táxi a aluno com Necessidades Educativas 
Especiais.

5. Transporte em ambulância.
6.  Atribuição de subsídio, no valor de 960,00€, à Casa do Povo de Alvito 

para Programa de Apoio Psicoeducativo e Social.
7.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Casa do Povo de 

Alvito para melhoramento de acessibilidades.
8.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00 euros, ao Grupo Folclórico 

de Barcelinhos para apoiar despesas de deslocação.
9.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e 

União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Mar-
tinho e S. Pedro) – 35.ª Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos.

10.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos; quatro 
processos reavaliados – aumento do valor do apoio; nove processos 
reavaliados – diminuição do valor do apoio; doze processos reavalia-
dos – continuidade do valor do apoio.

11.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.

12.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.

13.  Aceitação de doação de terreno para a construção do Centro Escolar 
da Várzea e respetivos acessos.

14.  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).

15.  Minuta de Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e 
a Direcção-Geral do Consumidor.

16.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio III entre o Município de Barcelos e o Grupo Des-
portivo dos Feitos.

17.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio III entre o Município de Barcelos e a Associação 
Desportiva de Carvalhal.

18.  Férias de Verão na Galeria Municipal de Arte.
19.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta.

20.  Concessão de apoio financeiro, no valor 10.000,00€, à Freguesia 
da Pousa para obras de colocação do relvado sintético no campo 
de futebol.

21.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Junta de Freguesia de Carapeços.

22.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.500,00€, à Freguesia 
de Alvelos para pagamento parcial – segunda fase da obra - referen-
te à Pavimentação em betuminoso das Ruas de Longras, da Presa, do 
Miradouro, da Gandra, de Santa Luzia, do Largo e Travessa de Santo 
António e Travessa da Pateira.

23.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.500,00€, à Freguesia 
de Fornelos, para a substituição da linha elétrica na Av. S. Salvador

24.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 22.500,00€, à Freguesia 
de Lama para proceder à requalificação da Rua da Igreja – 2ª fase.

25.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 7.500,00€, à Freguesia de 
Tamel S. Veríssimo para proceder ao pagamento integral – penúltima 
fase das obras – do alargamento, construção de muros de suporte, 
rede de drenagem de águas pluviais e pavimentação nas Ruas das 
Amoras e dos Corações.

26.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 20.000,00€ à União de 
Freguesias de Quintiães e Aguiar, para proceder à pavimentação em 
cubo de granito do acesso entre o lugar da Cachada e a antiga fre-
guesia de S. Jorge de Friôfe, atual rua de S. Jorge de Friôfe. 

27.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 12.500,00€, à Fregue-
sia de Barcelinhos para o pagamento integral da última fase do 
alargamento e construção de muros de suporte e vedação na Rua 
dos Sobreiros.

28.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 11.500,00€, à Freguesia 
de Fragoso para proceder à pavimentação das ruas das Casinhas e 
do Redondinho.

29.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 33.200,00€, à Freguesia 
de Paradela para proceder à pavimentação do Caminho Rural de 
Talhos e à construção de muros de suporte e vedação na Rua de 
Cernandes.

30.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 25.000,00€, à União 
de Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins para proceder à 
pavimentação em betuminoso das ruas da Gandra, de Vales e da 
Central, em Campo.

31.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 21.000,00€, à União de 
Freguesias de Vila Cova e Feitos para proceder à pavimentação das 
Ruas Campa dos Inocentes e da Escola, em Vila Cova, e a obras de 
construção do acesso pedonal ao Pavilhão Gimnodesportivo, a partir 
do novo arruamento/parque de estacionamento e envolvente, em 
Vila Cova.

32.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 14.200,00€, à Freguesia 
de Barqueiros para proceder à requalificação da Rua Caminho de 
Santiago.

33.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 15.000,00€, à Freguesia 
de Galegos S. Martinho para proceder ao alargamento, rede de dre-
nagem de águas pluviais e pavimentação em betuminoso da Rua de 
Real, Alberto Pinto e da Fonte Nova – 1ª fase.

34.  Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2017. Medida I. 25 Atletas.

35.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.000,00€, à União de 
Freguesias de Creixomil e Mariz para proceder à construção de ramal 
de abastecimento de águas na Rua das Emproas.

36.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 32.500,00€, à Fregue-
sia de Várzea para proceder à construção da Casa Mortuária da 
freguesia.

37.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, ao Centro Zulmira 
Pereira Simões, em Roriz, para proceder a obras.

38.  Festa da Juventude 2017.
39.  Atribuição de apoio, no valor de 940,63 €, a artesãos de Barcelos, no 

âmbito da sua presença na Feira Internacional de Artesanato de 2017.
40.  Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 

2017. Medidas I e/ou II. Seis Coletividades.
41.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
42.  Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram 
o seguinte:- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "As-
sociação de Municípios do Vale do Cávado - Comunidade Intermu-
nicipal do Cávado - CIM Cávado", para a realização de uma sessão 
de esclarecimento subordinada ao tema "Sistema de incentivos ao 
empreendedorismo e ao emprego", no dia 27 de junho; - Cedência do 
Salão Nobre, à "Associação Cantoral e Atonal de Barcelos - Academia 
Sons da Arte", para a realização de um ensaio para o recital de André 
Silva, no dia 28 de junho; - Cedência dos courts de ténis do Complexo 
das Piscinas Municipais, à "Associação Academia Ténis de Barcelos 
Matchpoint - L.O.B.", para a realização da prova "III Taça Verão Rio 
Cávado", nos dias 28, 29 e 30 de julho; - Cedência do Auditório da 
Casa da Juventude e do Pavilhão Municipal, à "Associação AXB - 
Academia de Xadrez de Barcelos", para a realização de Torneios de 
Xadrez, nos dias 22 de julho, 12 de agosto e 2 e 23 de setembro, 
respetivamente; - Cedência do ringue superior do Pavilhão Municipal 
de Barcelos - Atividade de Yoga – Instituto S. João de Deus – Casa 
de Saúde S. João de Deus – Barcelos, no dia 6 de julho; - Cedência 
do Parque da Cidade de Barcelos – Evento de arte não permanente 
(Land Art) – GIRU Barcelos - Agência Piaget para o Desenvolvimen-
to, no dia 26 de junho entre as 14 e as 17 horas; - Disponibilização 
de 40 sacos de plástico - «XIV Encontro Nacional de Karaté – CKAB 
2017», no dia 24 de junho; - Cedência de 2 tendas - «Zumba Color 
& Fest» - SOPRO – Solidariedade e Promoção ONGD, no dia 2 de ju-
lho; - Cedência de ponto de luz com 20 Amperes e montagem de 4 
tendas - «Olá Primavera» - Amigos da Montanha, no dia 18 de março; 
- Disponibilização de 120 grades de proteção; um pódio; 10 placas de 
sinalização de transito condicionado; 4 placas de desvio de transito à 
direita;   4 placas de desvio de transito à esquerda; 4 placas de trânsi-
to proibido; 10 contentores de lixo de 120L; 10 contentores amarelos 
de 120 L; 2 contentores de 120 L; e autorização para  a colocação 
de uma faixa de divulgação na entrada Este do Parque da Cidade – 
«Challenge BTT/Trail» - ARCA – Associação Cultural e Recreativa de 
Arcozelo, no dia 26 de março.

43.  Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da 
Câmara Municipal, Dra. Armandina Saleiro, que aprovaram o se-
guinte:1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de 
Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os so-
licitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Junta de 
Freguesia de Fornelos – cedência de uma atuação do grupo “Vozes 
do Cavado” (registo 40070/17); - Confraria do Santíssimo Sacramento 
de Carapeços – cedência de uma atuação da Banda Musical de Oli-
veira (registo 29939/17); - Junta de Freguesia de Pereira – cedência 
de uma atuação da Banda do Galo (registo 39345/17); - Centro Social 
e Paroquial Imaculado Coração de Maria – cedência de uma atuação 
do grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim (registo 37872/17); 
- Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo – cedência de uma 
atuação do grupo “Galos Gaiteiros” (registo 39069/17); - Corpo Na-
cional de Escutas da Pousa – cedência de uma atuação da Associação 
SóPodia (registo 39074/17); - Grupo Folclórico Juvenil de Galegos 
Santa Maria – cedência de uma atuação do grupo “Galos Gaiteiros” 
(registo 39594/17); - Grupo Folclórico de Barcelinhos – cedência de 
uma atuação da Banda Plástica (registo 35801/17); - Junta de Fre-
guesia de Cristelo – cedência de uma atuação da Ronda Típica dos 
Moradores do Bairro da Misericórdia (registo 34222/17); - Casa do 
Povo de Alvito – cedência de uma atuação da Banda do Galo (registo 
39782/17); 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância 
do concelho: - Junta de Freguesia de Carvalhal – cedência das ins-

talações da EB1/JI de Carvalhal (registo 40837/17); - Associação de 
Pais de Remelhe – cedência das instalações da EB1/JI de Remelhe 
(registo 38856/17); 3 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /
ou publicações do Município: - Oferta de 1 publicação do Município 
e um galo médio aos representantes do Município de Tábua (registo 
37068/17); - Oferta de um galo médio ao atleta vencedor da “Ster ZLM 
Toer” (Holanda) (registo 39214/17); - Oferta de peças de artesanato 
(músicos de Barro) – Programa Erasmus + (registo 34070/17) - Cedên-
cia de galos grandes ao Grupo Folclórico de Barcelinhos – Festival do 
Rio (registo 31734/17). - Cedência dos courts de ténis do Complexo 
das Piscinas Municipais, à "Associação Academia Ténis de Barcelos 
Matchpoint - L.O.B.", para a realização de "Torneio de Ténis", nos 
dias 7, 8 e 9 de julho.

44.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.

45.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.

46.  Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DO EXECUTIVO 28 DE JULHO DE 2017 

1.  Ação Social Escolar - Refeições escolares: Alunos do Jardim-de 
-Infância: 126 Alunos Escalão A; e 1.º Ciclo do Ensino Básico: 594 
Alunos- escalão A e 983 alunos - escalão B.

2.  Ação Social Escolar - Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Material 
escolar: Escalão A - 594 Alunos; Escalão B - 983 Alunos.

3.  Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
4.  Atribuição de passe escolar. Ratificação.
5.  Cursos vocacionais da Escola Secundária de Barcelinhos - compartici-

pação no pagamento do transporte dos alunos.
6.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: quatro novos processos; um 

processo reavalia do aumento do valor do apoio; catorze processos 
reavaliados – diminuição do valor do apoio; onze processos reavalia-
dos – continuidade do valor do apoio.

7.  Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
8.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – se-

tembro a dezembro de 2017, entre o Município de Barcelos e a Federa-
ção Portuguesa de Natação.

9.  Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Casa do Menino de Deus – Venerável Ordem Terceira de S. Francisco 
– Barcelos. 

10.  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).

11.  Incorporação de peças no acervo do Museu de Olaria.
12.  Fixação do preço de publicações do Município: DICIONÁRIO DE BAR-

CELENSES, de Victor Pinho – 10,00 euros; O QUARTO AO LADO DO 
ALPENDRE, de Tiago Pinho – 5 euros.

13.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 16.000,00€, à Freguesia 
de Aborim para proceder ao pagamento da primeira fase da obra de 
“Requalificação da Escola EB1 da freguesia.

14.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 20.000,00€, à Freguesia 
de Airó, para proceder ao pagamento integral da obra de “Pavimen-
tação, construção de passeios pedonais e colocação de gradeamen-
to, na Rua de S. Jorge”.

15.  Concessão de apoio financeiro à Freguesia de Aldreu, no valor de 
24.000,00€, para proceder ao pagamento da última e penúltima 
fases das obras de “Alargamento e pavimentação da Rua do Cal-
vário – última fase” e “Ampliação do Cemitério da freguesia – 2ª 
fase – penúltima fase”.

16.  Concessão de apoio financeiro, no valor 23.000,00€, à Freguesia de 
Galegos Santa Maria, para proceder ao pagamento da última fase da 
obra de “Ampliação do Cemitério da freguesia - última fase”.

17.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 12.500,00€, à Freguesia 
de Gilmonde para proceder ao pagamento integral da última fase da 
obra de “Pavimentação e requalificação de várias ruas na freguesia”.

18.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 14.000,00€, à Freguesia 
de Martim, para proceder ao pagamento integral da obra de “Alarga-
mento e construção de muros e pavimentação da Rua de Valteiro”.

19.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 17.500,00€, à Freguesia 
de Remelhe, para proceder ao pagamento da última fase obra de 
“Alargamento e pavimentação da Rua e Travessa Fontes dos Santos”.

20.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 11.500,00€, à Freguesia 
de Roriz, para proceder ao pagamento integral da última fase obra 
de “Alargamento e pavimentação da Travessa do Roque”.

21.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 15.000,00€, à União de 
Freguesia de Areias de Vilar e Encourados, para proceder ao paga-
mento integral da última fase obra de “Alargamento e pavimentação 
da Rua Santa Maria Madalena, em Areias de Vilar”.

22.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 15.000,00€, à União de 
Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (São Martinho e S. 
Pedro), para proceder ao pagamento integral da última fase obra de 
“Pavimentação da Rua São Simão, em Vila Frescaínha de S. Pedro”.

23.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 17.500,00€, à União de 
Freguesia de Carreira e Fonte Coberta, para proceder ao pagamento 
integral da última fase das obras de “Ramal de drenagem de águas 
pluviais, alargamento, construção de passeios pedonais, muros de su-
porte e pavimentação da Avenida Arqº Borges Vinagre, em Carreira”.

24.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 11.000,00€, à União de 
Freguesia de Tamel Santa Leocádia e Vilar do Monte, para proceder 
ao pagamento integral da obra de “Alargamento, construção de mu-
ros e regularização do piso”.

25.  Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00, à Associação Juvenil Rio 
Neiva Futebol Club para desenvolvimento do seu plano de atividades.

26.  Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e 
“Solar Real – Indústria Hoteleira Restauração, Lda”. 

27.  Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos 
e a empresa «Despertar dos Sons, Lda». 

28.  Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos 
e Lovers&Lollypops, Unipessoal, Lda. 

29.  Minuta de Acordo de Colaboração entre as Infraestruturas de Portu-
gal e o Município de Barcelos.

30.  Atribuição de subsídio, no valor de 3.500,00€, ao Grupo Desportivo 
“Águas Santas”, para o desenvolvimento do seu plano de atividades. 

31.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor no valor de 
7.500,00 €, à Fábrica da Igreja Paroquial S. Martinho de Carvalhas 
para custeamento das obras da igreja.

32.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 5.000,00 €, 
à Fábrica da Igreja Paroquial da Ucha, para custeamento das obras 
da igreja.

33.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 1.000,00 €, 
ao Corpo Nacional de Escutas do Agrupamento de Escuteiros de 
Silveiros, para a realização do «XVI Edição do Arraial do Cruzeiro».

34.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 10.000,00 
€, ao Corpo Nacional de Escutas do Agrupamento de Escuteiros n.º 
473 Santo André de Barcelinhos para custear a aquisição de uma 
nova viatura.

35.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 15.000,00€, à 
Associação Académica do Instituto Politécnico do Cávado e Ave [AEIP-
CA] para apoiar os custos relativos à Queima do Galo – Barcelos 2017.

36.  Ratificação de despacho de autorização de inclusão na Apólice da 
Frota do Município do Seguro de uma viatura nova dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelos. 

DELIBERAÇÕES
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37.  Pedido de apoio técnico por parte da Associação Desportiva de 
Milhazes. 

38.  Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da 
Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o 
seguinte: Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entida-
des:- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "Associação 
Avalanche d'Ideias - Escola de Música", para a realização de um 
espetáculo de Audição Final, no dia 26 de julho; - Cedência do Teatro 
Gil Vicente, à "Barcelos Sénior - Associação Educacional, Cultural, 
Social e Recreativa de Formação Permanente", para a realização da 
cerimónia de abertura do ano letivo 2017/2018, no dia 2 de outu-
bro; - Cedência do Pavilhão Municipal, ao "Oquei Clube de Barcelos 
HP, SAD", para a realização da "Stick Party - Festa de Apresentação 
das equipas do Óquei Clube de Barcelos para a época 2017/2017", 
nos dias 7 e 8 de outubro; - Cedência do camião grua, solicitado 
pela Junta de Freguesia de Alvelos, para a colocação das torres de 
iluminação no campo de jogos; - Cedência de imagens/fotos sobre 
Barcelos, existentes no arquivo da Biblioteca Municipal, solicitadas 
pela Empresa Têxteis José Campos, com sede em Lijó; - Cedência 
de 75 give-aways, 45 brochuras – pão das almas e um galo médio, 
solicitados pela organização do “27º convívio de 40/40 Comandos”; 
- Cedência de 50 give-aways, 30 brochuras pão das almas e um galo 
médio, bem como a prestação de uma visita guiada à Torre de Me-
nagem e Museu de Olaria, solicitadas pela organização do convívio 
militar das ex-colónias da Guiné; - Cedência do Pavilhão Municipal à 
APACI para a realização do musical “O mundo de Sara”; - Cedência do 
Auditório do Estádio Municipal para a realização de uma reunião com 
mediadores, solicitado pela Fidelidade- Companhia de Seguros, SA; - 
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal à SOPRO-Solidariedade 
e Promoção – ONG para a apresentação do projecto “YES-Youth Ex-
change for Solidarity”; - Cedência do Pavilhão Municipal à santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos, para a realização de evento destinado à 
angariação de fundos para a abertura de uma loja social; - Cedência 
do Pavilhão Municipal à Asas do Crescer, Lda – Espaço de Educação, 
Desenvolvimento Pessoal e Tempos Livres, para a realização de uma 
atividade de patinagem; - Cedência de um galo grande, solicitado 
pela organização do “Festival Internacional de Folclore do Rio/2017”, 
para colocação no palco, no dia 29 de Julho; - Cedência do Auditório 
da Biblioteca Municipal à APAC – Associação de Pais e Amigos das 
Crianças, para a realização do “III Seminário Acolhimento Institucio-
nal e Saúde Mental “.

39.  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 Acordos 
de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os 
solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Junta 
de Freguesia de Paradela – cedência de uma atuação do Rancho 
Folclórico de S. Tiago de Carapeços (registo 41303/17); - Postulação 
de D. António Barroso – cedência de uma atuação da Escola de Mú-
sica da Banda Musical de Oliveira (registo 29023/17); - Confraria do 
Santíssimo Sacramento de Carapeços – cedência de uma atuação do 
Coral Magistrói (registo 29943/17); - União das Freguesias de Creixo-
mil e Mariz – cedência de uma atuação do grupo Folclórico da Casa 
do Povo de Rio Covo Santa Eugénia (registo 40784/17); - Rede Local 
de Intervenção Social – cedência de uma atuação do TPC (registo 
41391/17); 2- Cedência temporária de escolas e jardins de infância 
do concelho:- Associação de Pais de Perelhal – cedência das insta-
lações da EB1/JI de Perelhal (registo 39137/17); 3 – Cedência/Oferta 
de peças de artesanato e /ou publicações do Município: - Cedência 
de artesanato (10 galos grandes) ao Grupo Folclórico de Barcelinhos 
(registo 37310/17); - Cedência de artesanato (50 giveaways) a um 
grupo polaco (registo 40635/17); - Cedência de artesanato (4 galos 
médios) ao Grupo Folclórico de Tregosa (registo 40776/17); - Divul-
gação e artesanato - 5 DVD’s e 2 galos médios – para oferta aos 
representantes de Régio Calabria (registo 43246/17); - Cedência 
de uma publicação do Município ao Albergue Cidade de Barcelos 
(registo 43299/17); - Publicações para oferta a entidades recebidas 
no Município – 4 publicações “Caminho Português de Santiago2 (re-
gisto 40053/17); 4- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico 
a entidades:- Cedência das Piscinas Municipais, ao "Oquei Clube de 
Barcelos HP, SAD", para a realização do evento "Semana Oquei", nos 
dias 11, 13, 18 e 20 de julho; - Cedência do Auditório do Estádio Cida-
de de Barcelos, à Associação de Futebol de Braga, para a realização 
de uma Ação de Formação da Plataforma SCORE para os clubes dos 
Concelhos de Barcelos e de Esposende, no dia 13 de julho; - Cedência 
dos courts de ténis do Parque da Cidade e do Complexo das Piscinas 
Municipais, a "Ricardo RoseiraCayolla – Actividades Desportivas, 
Lda", para a realização do "Torneio 48 horas de Ténis 2017", nos dias 
14, 15 e 16 de julho.

40.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 25.000,00€ às Fregue-
sias de Barqueiros e Cristelo para a 1.ª Fase da «Empreitada de obras 
- Estrada Medieval».

41.  Aprovação da Ata em Minuta.

REUNIÃO DO EXECUTIVO 25 DE AGOSTO DE 2017

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 I-B, entre o Município de Barcelos e o Grupo Despor-
tivo 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, 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 viatu-

ras 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 Fre-
guesia 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 Comer-
cial 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 Monta-
nha - 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 adja-
cente 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 “Pavimenta-
ção 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 Fregue-
sia 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”.

38.  Concessão de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ à Freguesia de 
Lama destinado ao pagamento da primeira fase da obra de “Alarga-
mento 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 ferra-
mentas 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 “Pavi-
mentação 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 “Pavimen-
tação 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 “Condu-
ta 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 Fre-
guesia 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 pri-
meira 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.

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 Mu-

nicipal, 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 Fran-
queira", 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 reali-
zar 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); - Reali-
zação 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 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 Câ-
mara 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 so-
licitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Junta de 
Freguesia de Roriz – cedência de uma atuação da Banda do Galo (re-
gisto 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 Associa-
ção dos Dadores de Sangue no dia 23/09/2017. 3- Cedência tempo-
rária 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 (Bra-
sil) (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). 5 - 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.

REUNIÃO DO EXECUTIVO 8 DE SETEMBRO DE 2017 

1.  Ação Social Escolar - Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Material es-
colar (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 residência e/ou alunos com mais de 18 anos – com-
participação a 50% (ensino secundário) – 27 alunos; - Atribuição de 
passe escolar – comparticipação a 100% (ensino secundário) – 11 
alunos; - Atribuição de passe para fora da área de residência  (ensi-
no 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 gara-
gem 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 “Servi-
ço 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. 

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 “Constru-
ção 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 Barce-
los, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro): atribuir um sub-
sídio 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 Es-
tado 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-Asso-
ciação 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 Estê-
vão), 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. Com-
participação no pagamento do transporte dos alunos.

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

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 reavalia-
dos – 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€, aoFutebol 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 – Associa-
ção 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 “Pavi-
mentação da Rua da Areosa”.

36.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 20.000,00€, à União de Fre-
guesia 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 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.

REUNIÃO DO EXECUTIVO 22 DE SETEMBRO DE 2017

1.  Acordo de Colaboração com os Agrupamentos de Escolas – Banco de 
Livros.

2.  Ratificação de atribuição de passe escolar: Atribuição de passe para 
fora da área de residência e/ou alunos com mais de 18 anos – Com-
participação a 50% (ensino secundário) – 13 alunos; Atribuição de 
passe escolar – Comparticipação a 100% (ensino secundário) – 15 
alunos; Atribuição de passe para fora da área de residência (ensino 
básico) – 13 alunos.

3.  Oferta de publicações para integrarem o acervo do Município.
4.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 10.000,00€, à 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos para 
aquisição de uma carrinha.

DELIBERAÇÕES
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5.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 400,00€, ao 
Centro Ernesto Gonçalves Costa, da Freguesia de Ucha – Atividade 
Boccia.

6.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e João Ferreira 
Dantas, Unipessoal, Lda. Ratificação.

7.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Gugol Editores e Livreiros, Lda.

8.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Gugol Editores 
e Livreiros, Lda. Co-edição da obra intitulada “João Macedo Correia 
[1908- 1978], o legado de um ceramista”. Ratificação.

9.  Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Gugol Editores e Livreiros, Lda.

10.  Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto.
11.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Creative 

Industries ProgrammesBySc – Sara Cavaco Unipessoal, Lda.
12.  Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o Gil Vicente 

Futebol Clube. Ratificação.
13.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município 

de Barcelos e o Gil Vicente Futebol Clube.
14.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 11.250,00€, à Freguesia 

de Cristelo, para pagamento pagamento da última fase da obra de 
“Pavimentação da Estrada Medieval que serve de ligação à freguesia 
de Barqueiros”.

15.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 12.500,00€, à Freguesia 
de Martim para pagamento da obra de “Alargamento Construção 
de muros de suporte e Pavimentação das ruas Silva Má, Cárcova de 
Baixo e Travessa da Lousa”.

16.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 10.000,00€, à Freguesia 
de Silva para pagamento da última fase da obra de “Pavimentação e 
drenagem de águas pluviais em diversas ruas da freguesia ”.

17.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 15.000,00€, à União de 
Freguesias de Tamel de Santa Leocádia e Vilar do Monte para paga-
mento da primeira fase da obra de “Construção de muros de suporte 
na Rua da Varziela à face da EM 544, em Tamel Santa Leocádia”.

18.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 13.750,00€, à Freguesia de 
Barqueiros para pagamento da última fase da obra de “Pavimentação 
da Estrada Medieval que serve de ligação à freguesia de Cristelo”.

19.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 10.000,00€, à Freguesia 
de Fornelos para pagamento da primeira fase da obra de “Pavimen-
tação da Rua da Boavista”.

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

21.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 8.500€, à União de Fre-
guesia de Creixomil e Mariz para pagamento da obra de “Pavimenta-
ção da Rua Pidre em Creixomil”.

22.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 7.500,00€, à União de 
Freguesias de Vila Cova e Feitos para pagamento da última fase 
da obra de “Pavimentação do Largo do Paço e da Rua da Capela.”.

23.  Atribuição de apoio financeiro, o valor de 25.000,00€, à Freguesia de 
Cambeses para pagamento da última fase da obra de “Pavimentação 
do Caminho Municipal n.º 1085-3 em Cambeses”.

24.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 9.500,00€, à Freguesia 
de Lama para pagamento da última fase da obra de “ Alargamento e 
pavimentação de um troço da Rua da Piadela”.

25.  Atribuição de uma comparticipação financeira à Freguesia de Para-
dela, no valor de 7.400,00€, para transporte de alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico e tarefeiras.

26.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 25.000,00€, à União de 
Freguesia de Quintiães e Aguiar para 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.”.

27.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 12.500,00€, à Freguesia 
de Várzea para pagamento da primeira fase da obra de “Conduta de 
águas pluviais e pavimentação na Rua do Paraíso”.

28.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00 €, à Fábrica da Igreja 
da Paróquia de Grimancelos para obras de reparação e conservação 
do interior da igreja paroquial.

29.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, à Casa do Povo de 
Alvito para melhoramento de acessibilidades.

30.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 10.000,00€, 
à Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação de Aldreu para aquisição 
de uma viatura.

31.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00€, à Associação Recreati-
va e Cultural de Sequeade para melhoria das instalações e iluminação 
do seu parque desportivo.

32.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00 €, à Comissão de Festas 
Nossa Senhora das Necessidades para ajudar nas despesas com a 
realização do programa das festividades em honra de Nossa Senho-
ras das Necessidades.

33.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00€, ao Rancho Folclórico 
e Etnográfico “A Telheira” de Barqueiros para proceder a obras de 
remodelação no edifício sede do Rancho Folclórico.

34.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação 
Perelhal Solidário.

35.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Basquete Clube 
de Barcelos. Aditamento.

36.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
- Medida I. Atleta.

37.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio I-A, entre o Município de Barcelos e a Associação 
de Patinagem do Minho.

38.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00€, à Associação Recrea-
tiva e Cultural Águias de Alvelos para o desenvolvimento da moda-
lidade de atletismo.

39.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio III, entre o Município de Barcelos e o Futebol 
Clube de Negreiros.

40.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio III, entre o Município de Barcelos e o Grupo Des-
portivo e Cultural de Cristelo.

41.  Participação I Torneio Eixo Atlântico de Taekwondo – Troféu Cidade 
de Gaia.

42.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o 
Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal 
de Barcelos.

43.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
ZOOM - Associação Cultural.

44.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o 
Grupo de Danças e Cantares de Barcelos.

45.  Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município do Fundão e o 
Município de Barcelos «Casa do Barro».

46.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo. Associação Cul-
tural e Recreativa de Roriz. Aditamento.

47.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio I-B, entre o Município de Barcelos e a Casa do 
Povo de Martim.

48.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – 
Medida de Apoio III, entre o Município de Barcelos e a Viver Macieira 
– Associação Ambiental, Cultural e Desportiva de Macieira de Rates.

DELIBERAÇÕES

49.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio I-B, entre o Município de Barcelos e a Casa do 
Povo de Alvito.

50.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 
– Medida de Apoio II-A, entre o Município de Barcelos e o Núcleo 
Desportivo da Silva.

51.  Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Conce-
lho de Barcelos.Pagamento do terceiro trimestre de 2017.

52.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado. Divisão de Cultura e Museus, aberto pelo aviso 
n.º 14756/2012, Ref.ª E, publicado no Diário da República, 2ª Série, 
n.º 212, de 02/11/2012.

53.  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).

54.  Minuta de Acordo de Colaboração entre a Fundação João Lopes e o 
Município de Barcelos.

55.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associa-
ção do Ensino Especializado da Música (Conservatório de Música 
de Barcelos).

56.  Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos 
de ensino – Tarefeiras 2017/2018.

57.  Centro Ciclista de Barcelos – Cedência de Espaço.
58.  Homologação da avaliação de desempenho do Médico Veterinário 

Municipal. Dr. Luís Manuel Araújo Almeida.
59.  Minuta do Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos, o 

Condomínio do Edifício Panorâmico – Lote 1 e Jomag Investe Cons-
truções, S.A. _ ESTE PONTO NÃO FOI VOTADO POR FALTA DE QUÓRUM

60.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, Freguesia de 
Adães e Alexandre Barbosa Borges, S.A.

61.  Eventual Classificação da Festa das Cruzes a Património Cultural 
Imaterial Português. 

62.  Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 euros, ao Grupo Etno-
gráfico de Danças e Cantares da Associação Desportiva, Recreativa e 

Cultural de Gilmonde, relativo à realização de atividades culturais.
63.  Ação Social Escolar - Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico. Material es-

colar: 1.º Ciclo do Ensino Básico (Escalão A - 16 € por Aluno - 20 Alunos 
x 16 € - 320,00€; Escalão B – 8 € por Aluno - 11 Alunos x 8 € - 88,00 €).

64.  Ação Social Escolar - Alunos do Jardim de Infância e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico. Refeições escolares: (Jardim de Infância - Escalão A - Refeição Gra-
tuita [0,73] € - 4 Alunos; 1.º Ciclo do Ensino Básico - Escalão A - Refeição Gra-
tuita [1,46] € - 20 Alunos; Escalão B - Refeição Gratuita [0,73] € - 11 Alunos).

65.  Atribuição de comparticipação financeira, no valor de 990,00€, 
à utente Ana Filipa Freitas Oliveira por danos sofridos decorrentes 
de um acidente no Complexo das Piscinas Municipais de Barcelos.

66.  Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
67.  Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
68.  Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da 

Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o 
seguinte:1- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a enti-
dades: - Cedência de 20 galos médios à Comunidade Intermunicipal 
do Cávado (CIM Cávado), para oferta às entidades representantes 
dos concelhos do CIM Cávado. (registo n.º53953/17); - Cedência do 
Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à "Associação de Futebol Po-
pular de Barcelos", para a realização do sorteio do "Campeonato de 
Futebol Popular de Barcelos - época 2017/2018", no dia 8 de setem-
bro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao "STAL - Sindi-
cato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, 
Empresas Públicas, Concessionárias e Afins", para a realização de um 
Plenário de Trabalhadores, no dia 15 de setembro; - Cedência das 
instalações da EB1/JI de Fraião, em Tamel S. Veríssimo, a Joaquim 
Rodrigues, Candidato à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo, 
para a realização de uma festa aberta a toda a população, no dia 16 
de setembro. - Cedência de um mini-bus no mínimo com 24 lugares, 
para o dia 18 de outubro, das 9.30h às 19.00h, e 20 almoços à Comu-
nidade Intermunicipal do Cávado (CIM Cávado) (registo n.º53953/17); 
- Cedência de 20 galos médios à Comunidade Intermunicipal do 
Cávado (CIM Cávado), para oferta às entidades representantes dos 
concelhos do CIM Cávado. (registo n.º53953/17).

69.  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 Acordos 
de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os 
solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Grupo 
de Jovens de Galegos Sta Maria - cedência de uma atuação da Ronda 
Típica da Associação de Moradores do Bairro da Misericórdia (Registo 
51.440/17). 2 – Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publi-
cações do Município: - Cedência de galos médios ao Grupo Folclórico 
“As Gamelinhas de Palme”, no âmbito da Festa das Colheitas (Registo 
nº 55.101/17); - Publicações, artesanato e material de divulgação para 
oferta aquando da visita de uma delegação do Município à Estónia 
(registo 55502/17). 3- Realização de eventos/iniciativas/ apoio logís-
tico a entidades: - Apoio logístico à Green Lines Instituto na organi-
zação e realização da conferência “SharingCultures 2017” disponibi-
lização de ofertas ao conferenciastes e participantes, capas e lápis 
(Registo 52.972/17); - Apoio logístico ao Instituto de Saúde S. João de 
Deus na organização e realização do “Festival de Sopas”, disponibi-
lização de prémios aos vencedores (Registos 53401/17 e 53492/17).

70.  Concessão de um subsídio, no valor 7.000,00€, à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa Maria de Tregosa para espaço destinado ao grupo 
de jovens “Acreditar”, catequese e outras valências.

71.  Concessão de apoio financeiro, no valor de 10.500,00€, à Freguesia 
de Alvelos, para pagamento de obras “Beneficiação do campo de 
jogos da freguesia, nomeadamente nos balneários e no reforço da 
iluminação”. 

72.  Aprovação da Ata em Minuta.


