Câmara Municipal de Barcelos
Reunião Ordinária do Executivo
29 de junho de 2018
Lista Completa de Deliberações
PROPOSTA N.º 1. Atribuição de subsídio no valor de 3.336,00€ para pagamento a tarefeira –
Junta de Freguesia de Alvelos.
PROPOSTA N.º 2. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Universidade do
Minho – “Verão no Campus”.
PROPOSTA N.º 3. Atribuição de subsídio no valor de 4.580,00€ para pagamento a tarefeira –
Junta de Freguesia Martim.
PROPOSTA N.º 4. Atribuição de subsídio no valor de 868,00€ à Associação de Pais de
Negreiros para pagamento a tarefeira.
PROPOSTA N.º 5. Cedência de instalações de escolas do 1.º ciclo do ensino básico e ensino
pré-escolar a Associações e Instituições do concelho – EB1/JI de Aborim.
PROPOSTA N.º 6. Cedência de instalações de escolas do 1.º ciclo do ensino básico e ensino
pré-escolar a Associações e Instituições do concelho – EB1/JI de Perelhal.
PROPOSTA N.º 7. Apoio à Habitação Social – Atribuição de subsídio.
PROPOSTA N.º 8. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
PROPOSTA N.º 9. Disponibilização/oferta de publicações do Município e artesanato do
concelho a entidades/instituições.
PROPOSTA N.º 10. Aquisição de serviço de transporte para o IPO do Porto.
PROPOSTA N.º 11. Atribuição de subsídio no valor de 7.229,00€ para pagamento a tarefeira –
Junta de Freguesia da Várzea.

PROPOSTA N.º 12. AD19/2018 - “Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019”.
Aprovação do projeto de decisão de adjudicação e aprovação de minutas dos contratos.
PROPOSTA N.º 13. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo
determinado. Gabinete de Educação, aberto pelo aviso n.º 5065/2017, com a Ref.ª B, publicado
no Diário da República, 2.ª Série, n.º 89, de 09/05/2017.
PROPOSTA N.º 14. Escola Secundária de Barcelinhos. Pedido de Apoio Material.
PROPOSTA N.º 15. Associação Nacional AVC – Acidentes Vasculares Cerebrais. Levantamento
do material de ajudas técnicas.
PROPOSTA N.º 16. Retificação de deliberação da Câmara Municipal [Proposta n.º 61].
PROPOSTA N.º 17. Minuta de Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o
Grupo de Danças e Cantares de Barcelos.
PROPOSTA N.º 18. Atribuição de subsídio no valor de 5.229,85€ ao Grupo Desportivo Águas
Santas para as obras efetuadas nos balneários das instalações desportivas da coletividade.
PROPOSTA N.º 19. Concessão de apoio financeiro no valor de 10.000,00€ à Junta Freguesia de
Abade de Neiva destinado à execução da obra de “Pavimentação da Travessa das Ramadas”.
PROPOSTA N.º 20. Concessão de apoio financeiro no valor de 12.500,00€ à União de
Freguesia de Carreira de Fonte Coberta destinado à execução da primeira fase da obra de
“Requalificação da Rua do Landeiro em Fonte Coberta”.
PROPOSTA N.º 21. Concessão de apoio financeiro no valor de 15.000,00€ à Junta Freguesia de
Roriz destinado à execução da primeira fase da obra de “Pavimentação da Travessa de Fonte do
Rio”.
PROPOSTA N.º 22. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ à Amigos da Montanha –
Associação de Montanhismo de Barcelinhos para comparticipar as despesas com a Limpeza da
Ponte Medieval.
PROPOSTA N.º 23. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€ ao Gil Vicente F.C. –
Veteranos no âmbito de um intercâmbio desportivo com um grupo da República da Ucrânia

PROPOSTA N.º 24. Atribuição de subsídio no valor de 500,00€ à Rota dos Gallumms para
comparticipar as despesas com a realização do evento “12.ª Rota dos Gallumms”, realizado no
passado dia 25 de fevereiro de 2018.
PROPOSTA N.º 25. Associação Desportiva e Cultural de Remelhe.
PROPOSTA N.º 26. Ratificação de Despachos do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos,
Miguel Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: - Despacho que autorizou a cedência
das 120 lembranças de participação, no âmbito do evento 3.º Mega Encontro Campeonato de
Boccia de Barcelos – Finais da Liga Adaptada I e Liga Adaptada II, que teve lugar no dia 30 de
maio de 2018, (registo n.º 30252/18). - Despacho que autorizou a aquisição de serviço de
autocarro de 30 lugares para os alunos do 4.º ano do Centro Escolar de Arcozelo para
participarem no “Projeto Mais Cidadania”, que teve lugar no dia 18 de junho de 2018, (registo
n.º 34883/18). - Despacho que autorizou a cedência de pódio e fita isoladora ao Conservatório de
Música de Barcelos, no âmbito da organização de um Corta Mato, que teve lugar no dia 20 de
junho de 2018, (registo n.º35097/18). - Despacho que autorizou a cedência do Pavilhão
Municipal, 100 cadeiras e ponto de luz ao Grupo Operativo dos Idosos (GOI), no âmbito da
organização da atividade “Pic-nic”, que teve lugar no dia 22 de junho de 2018, (registo
n.º33928/18). - Despacho que autorizou a cedência de 350 cópias relativas aos certificados de
participação ao CKAB – Clube de Karaté de Barcelos, no âmbito da organização do 15.º
Encontro Nacional de Karaté – CKAB 2018, que teve lugar no dia 23 de junho de 2018, (registo
n.º32769/18). - Despacho que autorizou a cedência de duas tendas à Junta de Freguesia de Airó,
no âmbito da organização das comemorações do Dia da Freguesia, que teve lugar no dia 24 de
junho de 2018, (registo n.º 36882/18). - Despacho que autorizou o apoio ao Ckab – Clube Karaté
de Barcelos no que concerne à colaboração com o transporte de tatamis ao 15.º Encontro
Nacional de Karaté CKAB 2018, em Santo Tirso, (registo n.º 34697/18). - Despacho que
autorizou a cedência de 12 grades de proteção, à União de Freguesias de Vila Cova e Feitos, para
as Festividades em honra de S. Brás, S. Bento e Stº Amaro, que se realizam nos dias 4, 5, 6, 7 e 8
de julho de 2018, em Vila Cova, (registo n.º 29527/18). - Despacho que autorizou a cedência de
12 grades de proteção, à Confraria Nossa Senhora da Saúde de Monte de Fralães, para a
peregrinação anual a Nossa Senhora da Saúde, que teve lugar no dia 27 de maio de 2018, (registo
n.º 13684/18). - Despacho que autorizou a cedência de 33 grades de proteção, à Associação
Cultural e Recreativa de Roriz, para o Festival de Música Alternativa “Souto Rock”, que se irá
realizar nos dias 5, 6 e 7 de julho de 2018, (registo n.º 29661/18). - Despacho que autorizou a
cedência de 10 grades de proteção, à Associação Galo Novo, para a Festa de S. João, que teve
lugar nos dias 22, 23 e 24 de junho de 2018, (registo n.º 29633/18). - Despacho que autorizou a
semear os talhões com prado da zono envolvente do edifício da Biblioteca, da Escola Superior de
Tecnologia e da zona do edifício dos serviços centrais do IPCA – Instituto Politécnico do Cávado
e do Ave, (registo n.º 27111/18). - Despacho que autorizou a cedência de 1 Kit de reciclagem, a
um grupo de moradores da Rua Nova de Vermil, freguesia de Vila Boa, para a festa joanina, que
teve lugar no dia 23 de junho de 2018, (registo n.º 36130/18). - Despacho que autorizou a
cedência de 8 vasos, ao Centro Escolar de Arcozelo, no âmbito das marchas populares que a EB
de Arcozelo realizou no dia 22 de junho de 2018, (registo n.º 35874/18). - Despacho que
autorizou a cedência de 10 grades de proteção, à União de Freguesias de Vila Cova e Feitos, para
as festividades em honra de S. João Baptista, que tiveram lugar nos dias 22, 23 e 24 de junho de
2018, (registo n.º 29526/18). - Despacho que autorizou a cedência de vasos, à Confraria Nossa

Senhora da Franqueira, para o Encontro da Família, que teve lugar no dia 24 de junho de 2018,
(registo n.º35794/18). - Despacho que autorizou a cedência e transporte de 15 grades de
proteção, ao Centro Escolar António Fugaça, para a Festa de Final de Ano, que teve lugar no dia
21 de junho de 2018, (registo n.º28815/18). - Despacho que autorizou a cedência de 20 grades de
proteção aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, para as comemorações do seu 97.º
Aniversário, que terão lugar nos dia 29 e 30 de junho de 2018, (registo n.º29037/18). - Despacho
que autorizou a celebração dos Acordos de Colaboração para a realização de estágio com a
Universidade da Beira Interior – Curso de Gestão – 1 aluno (registo n.º32021/18), com a Ordem
dos Engenheiros – 1 aluno (registo n.º35378/18) e com a Escola Superior de Saúde, Politécnico
do Porto – Terapia da Fala – 5 alunos ( registo n.º32780/18). - Despacho que autorizou a
realização de estágio não remunerado a 12 estudantes romenos da área de economiaadministração, da Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, (registo n.º32697/18). Despacho que autorizou o apoio à habitação social – elaboração de projeto, a Dolores Manuela
Alves Rodrigues Fonseca, (registo n.º 924/18). - Despacho que autorizou a cedência de 80 galos
pequenos, à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, para a apoio à realização do convívio
militar, que teve lugar no dia 23 de junho de 2018, (registo n.º36886/18). - Despacho que
autorizou a cedência de um autocarro para a deslocação dos alunos vencedores do 3.º ciclo do
ensino básico a Esposende, no âmbito do projeto “UP Cávado: Empreendedorismo nas Escolas”
promovido pela CIM Cávado e pelos Municípios que integram a comunidade, que teve lugar no
dia 21 de junho de 2018, (registo n.º35029/18). - Despacho que autorizou a outorga do acordo
de colaboração entre o Município de Barcelos e Panóplia de Símbolos – Unipessoal Lda. [Festa
de Encerramento Moda Barcelos 2018].( Registo n.º 37409/18 ). - Despacho que autorizou a
outorga do Acordo de Colaboração a outorgar entre o Município de Barcelos e Despertar dos
Sons Lda [Amo-te Barcelos – Noites de Verão 2018] (Registo n.º 37410/18). - Despacho que
aprovou as alterações n.º 4 e n.º 5 ao Orçamento de 2018.
PROPOSTA N.º 27. Ratificação de Despachos da Vice-Presidente Armandina Saleiro que
aprovaram/autorizaram o seguinte: – Despacho que autorizou a aquisição do serviço de
transporte em autocarro, para disponibilizar à EB1,2,3 de Fragoso.
PROPOSTA N.º 28. Ratificação de Despachos da Vereadora Anabela Pimenta de Lima Deus
Real que aprovaram/autorizaram o seguinte: - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao
"Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas Públicas,
Concessionárias e Afins", no dia 4 de junho de 2018, pelas 8h30m, com vista à realização de um
"Plenário de Trabalhadores" (registo n.º 29.778|18). - Cedência do Salão Nobre, à "Academia de
Música de Viatodos", no dia 9 de junho de 2018, entre as 14h30m e as 17h30m, com vista à
realização de ensaios para os "Recitais de Mérito dos alunos finalistas" (registo n.º 33.115|18). Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, no dia 10 de junho de 2018, entre as 9h00m e as
20h00m, e do Parque da Cidade, no dia 10 de junho de 2018, entre as 9h00m e as 24h00m e no
dia 12 de junho de 2018, entre as 16h00m e as 24h00m, aos "Franciscanos Capuchinhos" (registo
n.º 17.059|18). - Cedência do Auditório Municipal, ao "Banco Santander Totta, S.A.", no dia 13
de junho de 2018, entre as 9h00m e as 13h00m, com vista à realização de uma "Sessão de
Divulgação do I.F.R.R.U. - Instrumento Financeiro Reabilitação e Revitalização Urbanas"
(registo n.º 30.972|18). - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao "Gil Vicente
Futebol Clube", no dia 21 de junho de 2018, pelas 21h00m, com vista à realização de
assembleia-geral (registo n.º 33.658|18). - Cedência de duas salas e cadeiras no Centro

Empresarial de Barcelos, ao "Basquete Clube de Barcelos", no dia 23 de junho de 2018, pelas
17h00m, com vista à realização da "Cerimónia de tomada de posse dos novos órgãos sociais"
(registo n.º 33.234|18). - Cedência de 8 (oito) tendas, e montagem das mesmas, à "Freguesia de
Barqueiros", no dia 1 de julho de 2018, com vista à realização do evento "Barqueiros + SAÚDE"
(registo n.º 24.878|18). - Cedência do hall de entrada da Biblioteca Municipal, no mês de julho
de 2018, com vista à realização de uma exposição denominada "Exposição Fernanda Reis"; e do
Parque da Cidade, no dia 7 de julho de 2018, entre as 10h00m e as 17h00m, à "Associação de
Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas - A.P.A.C.I." (registo n.º 10.731|18). - Cedência do
Auditório do Posto de Turismo, no dia 7 de julho de 2018, entre as 21h00 e as 23h30m, com
vista à apresentação do livro "A Sombra da Verdade"; e do Salão Nobre, no dia 13 de julho de
2018, entre as 21h00m e as 23h30m, com vista à realização da 3.ª Edição do Encontro "Barcelos
Hospitaleiro", à "Associação ACB - Albergue Cidade de Barcelos" (registo n.º 29.676|18). Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à "Associação Avalanche d' Ideias - Escola de
Música", nos dias 26 e 27 de julho de 2018, entre as 17h00m e as 23h00m, com vista à
realização do espetáculo de "Audição final" (registo n.º 30.511|18). - Cedência de 3 (três) tendas
e de 1 (um) Galo Gigante, bem como a sua instalação/montagem, ao "Grupo Folclórico de
Barcelinhos", no dia 28 de julho de 2018, com vista à realização de do "Festival Internacional de
Folclore do Rio" (registo n.º 28.289|18). - Cedência do Auditório Municipal, à "Direção Regional
de Agricultura e Pescas do Norte", no dia 11 de outubro de 2018, pelas 14h30m, com vista à
realização de uma sessão subordinada ao tema "Sinistralidade Agrícola", no âmbito de uma
campanha de sensibilização sobre segurança em tratores agrícolas (registo n.º 23.129|18).
PROPOSTA N.º 29 - Concessão de apoio financeiro no valor de 7.400,00€ à Junta Freguesia de
Barqueiros destinado à execução da obra de “Rua de Ligação da Rua S. João, junto da casa
Mortuária à EM 501-1”.
PROPOSTA N.º 30. Aprovação da Ata em Minuta.

