
Câmara Municipal de Barcelos

Reunião Ordinária do Executivo

17 de abril de 2020

Lista Completa de Deliberações:

PROPOSTA N.º  1.  Comparticipação financeira ao Agrupamento de Escolas  Vale D’Este,  no

valor de 246,00€ [duzentos e  quarenta e seis  euros],  para efetuar o  serviço de migração de

ficheiros de Excel para a base de dados do sistema mindPrisma.

PROPOSTA N.º 2 .Comparticipação Financeira  ao Agrupamento de Escolas Braga Oeste, no

valor  de 399,75€ [trezentos e noventa e nove euros e setenta e cinco cêntimos], para proceder ao

registo dos documentos e integração no catálogo coletivo.

PROPOSTA N.º 3.Comparticipação Financeira  ao Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, no

valor de 3.450,00€ [três mil e quatrocentos e cinquenta euros], para comparticipar as despesas de

execução do Plano Anual de Atividades, concretamente a edição do jornal escolar, a impressão

dos cartões eletrónicos dos alunos e a aquisição de material para o projeto de robótica.

PROPOSTA N.º 4.Comparticipação Financeira  ao Grupo Desportivo e Recreativo de Campo,

no valor de 1.500,00€ [mil e quinhentos euros]   para assinalar as vivências da instituição ao

longo destes 50 anos.

PROPOSTA  N.º  5.  Comparticipação  Financeira   à  Freguesia  de  Abade  de  Neiva,  no  valor

20.000,00€ [vinte mil euros] , destinado à execução da primeira fase da obra de “Pavimentação

das Ruas da Aldeia Nova e da Cachada”.



PROPOSTA  N.º  6.  Comparticipação  Financeira.  À  Freguesia  de  Airó,  no  valor  15.000,00€

[quinze  mil  euros]  ,  destinado  à  execução  da  primeira  fase  da  obra  de  “Alargamento  e

pavimentação das Ruas de Nossa Senhora do Rosário.”

PROPOSTA N.º 7. Comparticipação Financeira  à Freguesia de Aldreu, no valor 7.650,00€ [sete

mil  seiscentos  e  cinquenta  euros],   destinado  à  última  fase  da  obra  de  “Pavimentação  do

Caminho da Cotorela”.

PROPOSTA N.º 8. Comparticipação Financeira  à  Freguesia de Arcozelo, no valor 15.000,00€

[quinze mil  euros]  ,   destinado à execução da primeira  fase da obra de “Requalificação do

Gaveto entre a Rua Tomé de Sousa e Rua Bartolomeu Dias – Parque de Estacionamento ”.

PROPOSTA N.º 9 .Comparticipação Financeira  à Freguesia de Carvalhal, no valor 20.000,00€

[vinte mil euros] , destinado à execução da terceira fase da obra de “Requalificação da Avenida/

Rua da Igreja”.

PROPOSTA N.º 10. Comparticipação Financeira  à Freguesia de Galegos S. Martinho, no valor

4.185,00€  [quatro  mil  e  cento  e  oitenta  e  cinco  euros],   destinado  à  execução  da  obra  de

“Reconstrução de muros de vedação na da Escola da Gandarinha”.

PROPOSTA N.º 11. Comparticipação Financeira à  Freguesia de Tamel S. Veríssimo,   no valor

11.590,00€  [Onze  mil  e  quinhentos  e  noventa  euros],   destinado  à  execução   da  obra  de

“Pavimentação da Rua de Fraião e Travessa dos Paulos”.

PROPOSTA  N.º  12. Comparticipação  Financeira   à  Freguesia  de  Ucha,  no  valor  4.600,00€

[quatro mil e seiscentos euros],   destinado à execução da obra de “Alargamento, drenagem de

águas pluviais, construção de muros e pavimentação da Rua Padre Hélio”.



PROPOSTA N.º 13. Comparticipação Financeira  à União das Freguesias das Carreira e Fonte

Coberta, no valor 10.000,00€ [Dez mil euros] ,  destinado à execução da obra de “Ampliação dos

Balneários e melhorias na Iluminação do Campo de Jogos de Carreira.”

PROPOSTA N.º 14. Comparticipação Financeira  à União das Freguesias Durrães e Tregosa, no

valor  15.000,00€  [quinze  mil  euros],   destinado  à  execução  da  terceira  fase  da  obra  de

“Alargamento e construção de muros na Nossa Senhora do Loreto- Durrães”.

PROPOSTA N.º  15. Comparticipação Financeira  à União das Freguesias Sequeade e Bastuço

(São João e Santo Estevão),  no valor 15.000,00€ [quinze mil euros] ,   destinado à execução da

obra de “Pavimentação da Rua de Sá e da Rua do Fulão -Sequeade”.

PROPOSTA  N.º  16. UTAD  –  Universidade  de  Trás-os-Montes  e  Alto  Douro.  Minuta  de

Protocolo de colaboração para a realização de estágio. 

PROPOSTA N.º 17. Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo,[ janeiro a

julho de 2020], Medida de Apoio I-A. Federação Portuguesa de Natação. 

PROPOSTA N.º  18. Minutas  de  Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo  2020.
Atletas. 

PROPOSTA  N.º  19. Minuta  de  Contrato-Programa  de  Desenvolvimento  Desportivo  2020.

Medida de Apoio I-A. Associação de Futebol Popular de Barcelos. 

PROPOSTA N.º  20. Minuta  de  Acordo de  Colaboração  entre  o  Município  de  Barcelos  e  a

Associação de Futebol de Braga. 

PROPOSTA N.º 21. Ação Social Escolar - Isenção de pagamento de refeições escolares. 



PROPOSTA. N.º 22. Cedência de quadro escolar ao Agrupamento de Escuteiros 486 – Galegos

S. Martinho.

PROPOSTA  N.º  23. Reapreciação  da  concessão  e  consequente  renovação  do  apoio  ao

arrendamento habitacional por óbito do beneficiário inicial. 

 

PROPOSTA N.º 24. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização

de solo agrícola (Espaço Agrícola de Conservação). 

PROPOSTA N.º 25. Comparticipação Financeira  ao Centro Social de Cultura e Recreio da Silva,

no valor de 10.000€ [dez mil euros] para melhorar as estruturas de apoio às diversas  valências

sociais,  desde a Infância à terceira idade, designadamente, creche,  atividades de animação e

apoios à família, centro de atividades dos tempos livres, serviço de apoio domiciliário, centro de

dia e estrutura residência para pessoas idosas.

PROPOSTA  N.º  26. Retificação  de  Deliberação  da  Câmara  Municipal  -  Proposta  n.º27  da

reunião ordinária de 7 de novembro de 2014. Viaturas abandonadas. 

PROPOSTA N.º 27.  Atribuição de cabazes alimentares.

PROPOSTA N.º 28. Minuta de Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos

e a Província Portuguesa da Congregação do Espírito Santo.

PROPOSTA N.º 29. Aprovação da Acta em Minuta.


