Câmara Municipal de Barcelos
Reunião Ordinária do Executivo
20 de setembro de 2019
Lista Completa de Deliberações:
PROPOSTA N.º 1. Casa do Povo de Alvito. Torneio de Ténis de Mesa – Desafios Pais e
Filhos. Pedido de Apoio.

PROPOSTA N.º 2. Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Pais do Jardim
de Infância de Barcelinhos, no valor de 2.060,00€ [dois mil e sessenta euros], destinado ao
pagamento da contratação de uma tarefeira adicional em virtude do aumento do número de
crianças no horário de almoço.
PROPOSTA N.º3. Atribuição de comparticipação financeira à Associação de Pais do Centro
Escolar António Fogaça, no valor de 8.640,00€ [oito mil e seiscentos e quarenta euros], para
colmatar a falta da auxiliar de ação educativa em número suficiente que permita o regular
funcionamento das instalações, em termos de limpeza diária.
PROPOSTA N.º 4. Associação Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB). Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 5. Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI). Pedido
de Apoio.
PROPOSTA N.º 6. SOPRO – Solidariedade e Promoção ONGD. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 7. Associação Academia de Ténis de Barcelos. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 8 . Apoio ao Arrendamento Habitacional.
PROPOSTA N.º 9. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Associação Carapeços Solidário.
PROPOSTA N.º10. Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social de Aguiar – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º11 . Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Casa
do Povo de Alvito S. Pedro – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º
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ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º 12. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social Abel Varzim – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º13. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social de Balugães – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º14. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social de Durrães – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º
ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º15. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro de Bem Estar Social de Barqueiros – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º16. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira – Fornecimento de refeições aos alunos
do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º17. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social e Paroquial de Fragoso – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino préescolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º18. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social de Cultura e Recreio da Silva – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino
pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º19. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Associação Social, Cultural e Recreativa de Chorente – Fornecimento de refeições aos alunos
do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º20. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro Social Imaculado Coração de Maria (Vila Cova) – Fornecimento de refeições aos
alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º21. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Centro de Bem Estar Social de Alheira – Fornecimento de refeições aos alunos do ensino préescolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º22. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Cruz
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Vermelha Portuguesa – Núcleo de Macieira de Rates – Fornecimento de refeições aos alunos
do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º23. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Viatodos – Fornecimento de refeições
aos alunos do ensino pré-escolar e 1.º ciclo do ensino básico do concelho.
PROPOSTA N.º24. MedicalMedia – Mamãs e Bebés Publicações . Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º25. Escola Secundária de Barcelos. Minuta do Protocolo de colaboração para
a realização de estágio no âmbito do Curso Profissional Técnico de Desporto.
PROPOSTA N.º26 . Associação Ornitológica de Barcelos. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 27. Projeto “Mãos à Obra”. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º 28. Associação Desportiva e Cultural de Tregosa. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º29. Recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego por tempo
determinado. Departamento de Administração, Coesão Social e Educação. Licenciatura na
área de Gestão [Aviso n.º 4999/2017, ref. A]. Reserva de recrutamento.
PROPOSTA N.º30. Recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego por tempo
determinado. Departamento de Administração, Coesão Social e Educação. Licenciatura na
área de Direito [Aviso n.º 4999/2017, ref. B]. Reserva de recrutamento.
PROPOSTA N.º31. Recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego por tempo
determinado. Gabinete de Coesão Social e Saúde Pública. Licenciatura na área de Psicologia
[Aviso n.º 4999/2017, ref. C]. Reserva de recrutamento.
PROPOSTA N.º32. III Congresso Intermunicipal sobre Proteção de Crianças e Jovens|
Fixação do valor da inscrição.
PROPOSTA N.º33. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de
ensino – Tarefeiras 2019/2020.
PROPOSTA N.º34. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho
de Barcelos. Pagamento do terceiro trimestre de 2019.
PROPOSTA N.º35. Recrutamento de trabalhador com relação jurídica de emprego por tempo
determinado. Departamento de Cultura, Turismo, Juventude e Desporto. Licenciatura na área
de Turismo [Aviso n.º 4999/2017, ref. E]. Reserva de recrutamento.
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PROPOSTA N.º36. Freguesia de Carvalhal. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º37. Inês Martins de Faria. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º38. Associação Ornitológica de Barcelos. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º39. Escola Secundária de Barcelinhos. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º40. Núcleo Desportivo da Silva. Pedido de Apoio.
PROPOSTA N.º41. Atribuição de um subsídio no valor de 50.000,00 € [cinquenta mil euros] a
cada uma das às Corporações de Bombeiros Voluntários do concelho.
PROPOSTA N.º42. Ação Social Escolar. Alunos do Jardim-de -Infância e 1.º Ciclo do Ensino
Básico. Refeições escolares.
PROPOSTA N.º43. Normas de Participação dos Concursos/Projetos no âmbito do Plano de
Atividades de Educação Ambiental – Aprovação.
PROPOSTA N.º44. Concessão de apoio financeiro à Freguesia de Cossourado, no valor de
20.000,00€ [vinte mil euros], destinado à execução da terceira fase da obra de “Pavimentação
da Rua de Carregal, Rua de Penas, Travessa e rua da Maceira”.
PROPOSTA N.º45. Concessão de apoio financeiro à Freguesia de Tamel S. Veríssimo, no
valor de 15.000,00€ [quinze mil euros], destinado à execução da última fase da obra de
“Pavimentação da Rua das Amoras”.
PROPOSTA N.º46. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Quintiães e
Aguiar, no valor de 15.000,00€ [quinze mil euros] , destinado à execução da quarta fase da
obra de “Pavimentação da Rua do Penedo da Loje”.
PROPOSTA N.º47. Concessão de apoio financeiro à Freguesia de Cristelo, no valor de
10.000,00€ [dez mil euros], destinado à execução da obra de “Construção de muro de suporte,
junto do Rio da Trancada”.
PROPOSTA N.º48. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Carreira e Fonte
Coberta, no valor de 10.000,00€ [dez mil euros], destinado à execução da última fase obra de
“Construção da Casa Mortuária em Fonte Coberta”.
PROPOSTA N.º49. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Sequeade e
Bastuço. (São João e Santo Estevão), no valor de 4.000,00€ [quatro mil euros], destinado à
execução da obra de “Alargamento e Construção de muros da Rua da Cruz”.
PROPOSTA N.º50. Concessão de apoio financeiro à Freguesia de Fragoso, no valor de
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15.000,00€ [quinze mil euros], destinado à execução da primeira fase da obra de
“Pavimentação da Rua de Carraria e parte da Rua do Sol”.
PROPOSTA N.º51. Concessão de apoio financeiro à União de Freguesias de Creixomil e
Mariz, no valor de 10.000,00€ [dez mil euros], destinado à execução da última fase obra de
“Requalificação da Rua do Lodeiro”.
PROPOSTA N.º52. Semana Europeia da Mobilidade.
PROPOSTA N.º53. Normas do Orçamento Participativo de 2019.
PROPOSTA N.º 54. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a
Freguesia de Roriz.
PROPOSTA N.º 55 . Concessão de apoio financeiro à Freguesia de Balugães, no valor de
20.000,00€ [dez mil euros] , destinado à execução da primeira fase da obra de “Pavimentação
da Rua de Quingustos”.
PROPOSTA N.º 56. Retificação de Deliberação da Câmara Municipal - Proposta n.º 35 da
reunião ordinária de 06.09.2019.
PROPOSTA N.º57. Ratificações do Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa
Gomes, que aprovaram/autorizaram o seguinte: - A oferta de 150 galos ao Centro de
Investigação em Contabilidade e Fiscalidade CICF) da Escola Superior de Gestão do Instituto
Politécnico do Cávado e do Ave (IPCA) , no âmbito da 18th International Conference on
Corporate Social Responsibility (CSR) and 9th Organisational Governance Conference, com a
temática “CRS: Public and Private perspectives”, que tiveram lugar nos dias 10 a 13 de
setembro. [Registo n.º 52.183|19]; - A cedência e transporte de 50 grades de proteção, placas de
sinalização, estrado e alcatifa à Associação Desporto e Cultura de Lama “Vamos a Isto”, no
âmbito da organização “I Trail Condes de Azevedo” que teve lugar no dia 15 de setembro do
corrente ano [Registo n.º 52.687|19]; - A cedência de tendas, no âmbito do evento Campeonato
Nacional de Raça Boxer, que teve lugar no dia 31 de agosto e 01 de setembro de 2019. [Registo
n.º 47.601|19]; - A oferta de 3 Minhotas pequenas à Associação dos Profissionais de Turismo do
Minho (APROTURM), no âmbito da 2ª Conferência dos Profissionais de Turismo , que teve
lugar no dia 20 de setembro no Salão Nobre do Município. [Registo n.º 52.634|19]; - A cedência
de vasos cedro, 20 grades de proteção, placas de sinalização de sentido proibido, 2 kits de
reciclagem de 240 lt e 2 contentores 240 lt para resíduos indiferenciado à Fábrica da Igreja
Paroquial de Santa Maria de Gilmonde, no âmbito das Festas de Nossa Senhora da Ajuda, que
teve lugar entre os dias 06 e 09 de setembro de 2019. [Registo n.º 50.688|19]; - A cedência do
camião cisterna e pistola de pressão para fazer a lavagem da bancada do parque desportivo a
pedido da Associação Desportiva Cultural de Remelhe. [Registo n.º 46.132|19]; - A concessão de
trajeto gratuito desde Câmara-Estádio-E.Leclerc-Câmara, no âmbito do programa Jazz ao Largo
2019 e na promoção da Semana da Mobilidade, que irá decorrer entre os dias 16 a 22 de
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setembro de 2019. [Registo n.º 48.776|19].
PROPOSTA N.º 58. Ratificação dos Despachos da Exma. Senhora Vice-Presidente Dr.ª
Armandina Saleiro, que aprovaram/autorizaram o seguinte: - A cedência de artesanato e
publicações do Município ao IPCA, no âmbito da realização da SRRNet International
Conference 2019 [Registos n.º 42.929|19, 53405|19 e 53631|19]; - A atribuição de passes
escolares [Registo n.º 54.093|19]; - A cooperação do Município na atividade de abertura doa no
letivo do IPCA [Welcome IPCA] [Registo n.º 53494/19].
PROPOSTA N.º59. Ratificação dos Despachos da Exma. Senhora Vereadora, Dr.ª Anabela
Pimenta de Lima Deus Real, que aprovaram/autorizaram o seguinte: - Cedência do Auditório
da Biblioteca Municipal à Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI), no
âmbito da realização da ação de formação “Brincar com os sons – um projeto de consciência
fonológica no jardim de infância”, que teve lugar no dia 17 de setembro do corrente ano.
[Registo n.º 42.076|19]; - Cedência dos balneários do Pavilhão Municipal de Barcelos à A.C.R.R.
- Associação Cultural e Recreativa de Roriz, entre as 20h00m do dia 07 de setembro e as 01h00m
do dia 08 de setembro de 2019, com vista à realização da 6.ª edição do "GALO'S URBAN RACE"
[Registo n.º 46.399|19]; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao Óquei Clube de
Barcelos, nos dias 14 e 15 de setembro de 2019, entre as 10h00m e as 20h00m, e entre as 10h30m
e as 21h00m, com vista à realização do torneio de hóquei em patins denominado "Torneio Jorge
Miranda", bem como, a utilização do espaço para a pernoita dos atletas [Registo n.º 47.958|19];
- Cedência de quatro tendas, à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, nos dias 14 e 15 de
setembro de 2019, com vista à realização do "5.º BTT DHI Moto Galos", prova do "Campeonato
do Minho de BTT Downhill" [Registo n.º 46.116|19]; - Cedência do Salão Nobre, à APROTURM
- Associação dos Profissionais de Turismo do Minho, no dia 20 de setembro de 2019, entre as
17h00m e as 19h00m, com vista à realização de uma conferência com a presença do
"Eurodeputado Professor Doutor Carlos Zorrinho" [Registo n.º 47.607|19]; - Cedência do
Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao Gil Vicente Futebol Clube, no dia 26 de setembro
de 2019, pelas 21h00m, com vista à realização de assembleia-geral [Registo n.º 53.245|19].
PROPOSTA N.60 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Aquisição de serviços para fornecimento contínuo de catering e afins no âmbito
dos eventos organizados pelo Município”. Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro [LCPA Lei dos
Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º61 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Aquisição de serviços de consultoria no âmbito dos fundos comunitários. Lei n.º
8/2012, de 21 de fevereiro [LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º62 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Aquisição de serviços para fornecimento de fruta escolar aos alunos de Pré
Escolar e 1º ciclo. Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro [LCPA Lei dos Compromissos e
Pagamentos em Atraso].
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PROPOSTA N.º 63 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Aquisição de serviços de disponibilização de Plataforma WEB de gestão de
refeições, transportes escolares e inventariação do património escolar. Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro [LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º 64. Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Aquisição de geolocalizadores para a frota municipal. Lei n.º 8/2012, de 21 de
fevereiro [LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º 65 Reconhecimento de Interesse Público Municipal [Registo n.º 51.307|19].
PROPOSTA N.º66. Transferência de competências para as autarquias locais e para as
entidades intermunicipais. Decreto Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro. Educação.
PROPOSTA N.º 67. Lançamento da Derrama, participação no IRS e taxa de IMI para o ano
2020.
PROPOSTA N.º68 . Aprovação dos compromissos/encargos plurianuais. Nomeação de
Auditor Externo Artigos 76.º e 77.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. Regime financeiro das
autarquias locais e das entidades intermunicipais.
PROPOSTA N.º 69 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Reabilitação da Casa Ascenção Correia Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro [LCPA
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º70 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Reabilitação da Antiga Escola Gonçalo Pereira. Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro
[LCPA Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º71 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Requalificação do Largo Dr. José Novais. Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro [LCPA
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
PROPOSTA N.º72 . Pedido de autorização prévia para a assunção de Compromissos
Plurianuais. Bem estar e saúde animal Canil e Gatil. Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro [LCPA
Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso].
73. Aprovação da Ata em Minuta.
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