
Nº4
ABRIL 2013

APOIO  SOCIAL

CÂMARA DISTRIBUI

GRATUITOS
MEDIDA JÁ ATINGE METADE DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES DE BARCELOS

PEQUENOS-ALMOÇOS



«    BOLETIM  .  ABRIL ' 132

Sem mãos a medir      “Os primeiros meses do ano estão a confirmar 
uma realidade que já se adivinhava: as famílias e 
as empresas vivem uma situação verdadeiramen-
te aflitiva. O momento é mesmo de emergência 
nacional. Quando iniciámos funções, em finais 
de 2009, sabíamos que tínhamos pela frente 
uma missão muito difícil e a exigir de cada um o 
melhor de si para responder às ondas de choque 
provocadas pela crise internacional. Tudo bateu 
certo. Mas com contornos mais dramáticos do 
que aqueles que era possível, à altura, antecipar.
Ao longo dos últimos três anos, temos sido cha-
mados a tornar menos dolorosos os efeitos das 
medidas de austeridade impostas pelos suces-
sivos Orçamentos de Estado, que mais não têm 
trazido do que aumento de impostos, cortes nos 
rendimentos das famílias e empresas e recessão.
A resposta que podíamos dar está a ser dada. 
Para além de colocarmos as taxas municipais pra-
ticamente todas nos valores mínimos permitidos, 
beneficiando assim famílias e empresas, demos 
especial atenção aos mais desfavorecidos e aos 
que foram atingidos pelo flagelo do desemprego.
Os apoios sociais atingiram os valores mais altos 
de sempre, o que obrigou este executivo a ter de 
fazer opções. Difíceis. Se calhar, injustas. Mas, 
quando em causa estão pessoas, não se pode 
vacilar.
Não hesitamos, de facto, quando decidimos au-
mentar o valor das bolsas de estudo para os estu-
dantes do Ensino Superior. Como não hesitamos 
em impor maior rigor na atribuição de apoios à ren-
da de casa, medida que teve o condão de abranger 
um maior número de agregados familiares. Ou em 
lançar um programa de distribuição de pequenos-
almoços gratuitos para os alunos dos jardins de 
infância e do 1.º Ciclo, que abrange já metade dos 
agrupamentos escolares do concelho.
Temos, na verdade, feito tudo o que está ao nos-
so alcance, com um orçamento que também tem 
vindo a encolher, fruto da quebra de receitas 
próprias e das transferências da Administração 
Central.
Se a situação não tomou proporções ainda maio-
res, é justo reconhecer que também se deve às 
instituições que estão próximas das populações. 
Já o tenho dito e repito: a tormenta é tão grande 
que só seremos bem sucedidos na missão de evi-
tar uma tragédia social se remarmos todos para o 
mesmo lado. Barcelos está a fazê-lo”. 

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

As bolsas de estudo do Ensino Superior atribuídas pela Câmara de 
Barcelos cresceram sete por cento no ano letivo 2012/2013, quando 
comparadas com o ano letivo anterior. Das 161 candidaturas apresen-
tadas, 132 foram admitidas, o que representa mais 31 do que no ano 
anterior e um custo de cerca de 58 mil euros para o Município.
As bolsas de estudo destinam-se a apoiar os estudantes mais desfa-
vorecidos residentes no concelho há mais de um ano, com aproveita-
mento escolar no último ano letivo igual ou superior a 12 valores. O 
objetivo da atribuição do apoio é reduzir as dificuldades económicas 
das famílias e contribuir para o desenvolvimento de competências pes-
soais, sociais e profissionais dos jovens de Barcelos.
O valor da bolsa de estudo do Ensino Superior, correspondente a 10 
meses, é variável e distribuído por escalões, tendo como montante 
máximo a atribuir mensalmente 270 euros. A bolsa é cumulativa com 
outras bolsas e subsídios concedidos por outras instituições.
Desde que tomou posse, o atual executivo municipal já atribuiu bolsas 
no valor de 286 mil euros, para promover a igualdade de oportunida-
des e contribuir para uma comunidade mais desenvolvida socialmente, 
mais justa e solidária.

NÚMERO DE BOLSAS 
DE ESTUDO AUMENTOU
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O Município de Barcelos vai apoiar, em 2013, mais famílias com 
dificuldades para pagar a renda de casa. O executivo presidido 
por Miguel Costa Gomes decidiu aumentar o índice de referên-
cia para atribuição dos subsídios ao arrendamento habitacional, 
passando a calcular o apoio com base no rendimento mensal 
per capita de 71,56 por cento do valor do Indexante dos Apoios 
Sociais, em vez dos 60% inicialmente previstos. 
Apesar do apoio às rendas de casa estar dependente das recei-
tas do Município, que têm vindo a cair por força dos constran-
gimentos provocados pelos Orçamentos de Estado, o executivo 
camarário alargou a base de comparticipação das prestações e, 
assim, passou a apoiar mais famílias em situação de carência.
Para o presidente da Câmara, o aumento dos apoios às pessoas 
mais desfavorecidos visa fazer face “a uma realidade económico-
financeira cada vez mais difícil das famílias”. Miguel Costa Gomes 
garante que “o executivo está atento às dificuldades por que es-
tão a passar os agregados familiares” e tudo fará para “ajudar a 

minimizar os problemas sociais” dos que mais sofrem com a crise.
 “Há franjas da população que, infelizmente, por razões de na-
tureza económica e social, não conseguem, por si só, aceder a 
uma habitação condigna, pelo que é responsabilidade da Câ-
mara criar condições para satisfazer um direito consagrado na 
Constituição”, defende Miguel Costa Gomes.
 O reforço da comparticipação mensal do Município para as 
famílias abrangidas pelo programa de apoio ao pagamento da 
renda de casa já permitiu a reavaliação de alguns processos in-
deferidos durante o ano de 2012 e, assim, aumentar o número 
de famílias apoiadas. Só no ano passado, a Câmara apoiou, em 
média, 450 agregados familiares por mês, o que representou 
um custo de 686 mil euros/ano.
As alterações propostas por este executivo camarário ao regu-
lamento municipal de acesso aos apoios para a renda de casa 
visaram impor mais justiça, maior rigor e também mais trans-
parência.

NÚMERO DE BOLSAS 
DE ESTUDO AUMENTOU

Os pedidos de apoio dos agregados fa-
miliares residentes em Barcelos para 
reparar, ampliar, reconstruir, legalizar 
ou eliminar barreiras arquitetónicas 
não param de aumentar. No final do 
ano de 2012, 17 candidaturas deram 
entrada na Câmara de Barcelos, para 
apoiar obras no valor de cerca de 85 
mil euros, contra as 14 apresentadas 
no ano anterior. No âmbito do progra-
ma de Apoio à Habitação Social, que 
tem por objetivo proporcionar melho-
res condições de habitabilidade aos 
agregados familiares mais vulnerá-
veis, o Município atribuiu subsídios  no 
valor de cerca de 142 mil euros. 
O executivo municipal comparticipa 
ainda nos custos relacionados com a 
limpeza de fossas, cujo montante, em 
2012, atingiu os 1600 euros, mais 
300 euros do que em 2011. O valor 
máximo a atribuir pelo Município para 
apoio à Habitação Social é de 7500 
euros e destina-se a todos os agre-
gados com um rendimento per capita 
inferior ou igual a 300 euros.

CADA VEZ MAIS PESSOAS 
PEDEM APOIO PARA 
HABITAÇÃO SOCIAL

CÂMARA APOIA MAIS FAMÍLIAS 
NAS RENDAS DE CASA

CUSTOS ATINGIRAM 686 MIL EUROS EM 2012 E ENVOLVERAM 450 AGREGADOS

APOIO SOCIAL
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Pelo terceiro ano letivo, a Câmara de Barcelos pôs em mar-
cha um programa de distribuição de fruta aos cerca de cinco 
mil alunos do concelho, num investimento de cerca de 50 mil 
euros.
Lançado em 2010, o programa alimentar abrange 77 escolas e 
contempla a distribuição de fruta – maçã, pera, clementina, tan-
gerina, laranja, banana, cereja, uvas, ameixa, pêssego, cenoura 
e tomate – três dias por semana.
Ao longo do ano letivo 2012/2013, prevê-se a distribuição de 
cerca de 300 mil peças de fruta, com vista a sensibilizar os alu-
nos do 1.º Ciclo para a importância de hábitos alimentares sau-
dáveis. Numa ação de distribuição de fruta a uma das escolas 
abrangidas pelo programa alimentar, o presidente da Câmara 
defendeu que os estabelecimentos de ensino “são hoje, cada 
vez mais, espaços de aprendizagem abrangente, permitindo 
aos alunos ensinamentos fundamentais em áreas como a cida-
dania e a saúde”, designadamente alimentar.

“Nós somos, de facto, aquilo que comemos”, reconheceu Miguel 
Costa Gomes, chamando a atenção para “a necessidade de 
uma alimentação equilibrada por parte de todos”, em especial as 
crianças e os jovens.
Não por acaso, a autarquia decidiu, há três anos, pôr em prá-
tica um regime de distribuição de fruta escolar, que tem uma 
vertente alimentar mas também pedagógica, com a criação de 
um projeto inédito de formação para tarefeiras e cozinheiras e o 
lançamento de jardins de ervas aromáticas e de quintas peda-
gógicas nas escolas de Barcelos.
Paralelamente, o Município colocou ainda à disposição dos es-
tabelecimentos de ensino um nutricionista que faz a análise e 
supervisão da confeção das refeições servidas nas cantinas, no 
sentido de garantir a qualidade alimentar. Os inquéritos realiza-
dos pela Inspeção Geral da Educação nas escolas do concelho 
fazem uma avaliação excelente em relação à qualidade das re-
feições escolares.

AUTARQUIA DISTRIBUI FRUTA 
POR CINCO MIL ALUNOS

PROGRAMA ALIMENTAR FOI LANÇADO HÁ TRÊS ANOS PELO EXECUTIVO DE MIGUEL COSTA GOMES

APOIO SOCIAL

AO LONGO DO ANO 
LETIVO 2012/2013, SERÃO 

DISTRIBUÍDAS POR 77 ESCOLAS 
CERCA DE 300 MIL PEÇAS DE 

FRUTA PELOS QUASE CINCO MIL 
ALUNOS DO 1.º CICLO
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ALUNOS DO 1.º CICLO 
COM PEQUENOS-ALMOÇOS GRATUITOS

Já arrancou o programa lançado pela 
Câmara de Barcelos de distribuição gra-
tuita de pequenos-almoços pelos alunos 
mais carenciados que frequentam os jar-
dins de infância e as escolas do 1.º Ciclo 
do concelho.
A atual conjuntura económico-financeira 
tem levado ao aumento das dificuldades 
por parte das famílias mais carenciadas, 
que, nalguns casos, não conseguem ga-
rantir a alimentação básica às crianças e 
jovens em idade escolar.
Consciente dos problemas que atingem 
os agregados familiares mais expostos 
às políticas de austeridade em vigor 
em Portugal, a autarquia presidida por 
Miguel Costa Gomes decidiu lançar um 
programa de fornecimento gratuito de 
pequenos-almoços, destinado aos alu-
nos do Ensino Básico dos 10 agrupa-

mentos escolares de Barcelos.
A medida começou a ser posta em práti-
ca com crianças e jovens das escolas da 
freguesia de Arcozelo, no âmbito de um 
protocolo com a Junta e o Centro Social 
da Paróquia de Arcozelo, mas já abrange 
metade dos agrupamentos escolares do 
concelho ‒ Lijó, Viatodos, Fragoso, Bar-
celos e Gonçalo Nunes.
O alargamento do programa de reforço 
alimentar é feito à medida que as situa-
ções de carência vão sendo identifica-
das pelas escolas e comunicadas à Câ-
mara, que, a partir daí, cria as condições 
para responder ao problema através do 
estabelecimento de protocolos com as 
instituições mais próximas das famílias 
– juntas de freguesia e instituições de 
solidariedade social.
O presidente da Câmara de Barcelos 

não tem dúvidas de que “a dimensão das 
dificuldades é de tal ordem que só se 
conseguirá ter sucesso no combate aos 
problemas sociais com a ajuda de todos”.
Miguel Costa Gomes considera que 
“é absolutamente fundamental esta-
belecer, como temos vindo a fazer, 
parcerias com as instituições que es-
tão no terreno”, para se combater uma 
situação que obrigou a autarquia a to-
mar medidas rápidas.
“Com o agravamento das condições 
socioeconómicas das famílias, muitos 
encarregados de educação deixaram de 
assegurar a primeira refeição do dia às 
crianças e jovens, o que, naturalmente, 
tem implicações na aprendizagem”, reco-
nhece o presidente da Câmara, satisfei-
to por, até ao momento, “todos estarem 
a remar para o mesmo lado”.

APOIO ALIMENTAR JÁ CHEGA A METADE DOS AGRUPAMENTOS ESCOLARES

A CÂMARA DE BARCELOS 
LANÇOU, NO INÍCIO DO 
ANO, UM PROGRAMA DE 
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE 
PEQUENOS-ALMOÇOS AOS 
ALUNOS MAIS CARENCIADOS 
DO ENSINO BÁSICO



«    BOLETIM  .  ABRIL ' 136

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação.

2. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino (tarefeiras) – Retifi-
cação.

3. Fixação de preço do DVD “Olaria de Portugal: Norte”, em 10,00€, com IVA incluído à taxa legal em 
vigor, que incide sobre a temática da olaria de Portugal, numa edição do Museu de Olaria em parceria 
com o Museu de Vila Real.

4. Doação de peças ao Museu de Olaria - 1 peça intitulada “Reflexo”, de Margarida Costa, composta por 
um conjunto de moldes de gesso que serviam para executar peças em cerâmica numa fábrica de louça 
decorativa em Galegos S. Martinho.

5. Cedência das instalações do Jardim-de-Infância de Carvalhal, à Junta de Freguesia, no dia 8 de dezem-
bro, para realizar a ceia de Natal dos idosos.

6. Transporte de jovem portador de deficiência para o CAO da APAC através de ambulância.

7. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o consultório dentário «António Novais», 
no âmbito do Projecto «Barcelos a Sorrir”.

8. Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, tendo por objeto os termos e condições da colaboração para o 
transporte de munícipes portadores de grave deficiência, residentes no concelho de Barcelos, oriundos 
de agregados familiares carenciados.

9. Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Empresa Municipal de Des-
portos de Barcelos e a Associação Ornitológica de Barcelos, tendo por objecto estabelecer os termos 
e condições da realização no Concelho de Barcelos do evento “VII Campeonato Internacional COM do 
Atlântico – Cidade de Barcelos”.

10. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara que autorizou a cedência do r/c poente do 
Edifício Galo, em Arcozelo, pelo período de 60 dias, à Tertúlia Barcelense, para proceder à distribuição 
de cabazes de Natal.

11. Ratificação do protocolo, com vista à realização da Feira do Fumeiro em Barcelos, entre os dias 9 e 
12 de fevereiro de 2013.

12. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a “Elaboração 
de Estudo Socioeconómico dos Mercados Tradicionais” no âmbito do POCTEP - Programa de Coopera-
ção Transfronteiriça Espanha – Portugal, pelo valor contratual estimado de 9.593,50€, acrescido de IVA. 
Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de autoriza-
ção prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

13. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de desinfestação 
dos edifícios afetos aos serviços do Município”, pelo valor contratual estimado de 21.000,00€, acrescido 
de IVA. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

14. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de contrato 
de “Fornecimento contínuo de papel A4 e A3”, pelo valor estimado de 8.712,00€, acrescido de IVA. 
Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 - Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).

15. Pedido de parecer prévio para renovação de contrato de aquisição de serviços de “Manutenção de 
elevador do Jardim-de-Infância da Silva”, pelo valor contratual de 874,38€, acrescido de IVA. Artigo 26.º 
da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de autorização prévia 
para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 25.266,16€, à Freguesia da Várzea, para pagamento do alarga-
mento e pavimentação da rua do Fraz.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, à Freguesia de Alheira, para execução de obras de 
ampliação do edifício e remodelação do alpendre da EB1 - 2ª fase.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 29.900,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Galegos S. Martinho, para pavimentação da rua Cândido Durães e parte da rua do Barreiro.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 € à Freguesia de Galegos S. Martinho, para paga-
mento da 3ª fase da obra de “Alargamento e requalificação do cemitério”.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 9.573,96 €, à Freguesia de Tamel S. Veríssimo, para pagamento 
das obras de beneficiação da sala de prolongamento na EB1 de Pontes.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, à Freguesia de Silva, para pagamento da 3ª e 
última fase das obras de alargamento do cemitério.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 16.082,14 €, à Freguesia de Fonte Coberta, para pagamento 
dos autos nºs 35, 36-TM e 37-TNP, da empreitada de “Construção da Sede de Junta e Centro de Apoio 
à Infância”.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Casa do Povo de Alvito S. Pedro, como colaboração 
na aquisição de uma carrinha adaptada para o transporte de utentes com dificuldades de mobilidade.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, ao Centro Zulmira Pereira Simões, Instituição 
de Solidariedade Social de Roriz, como colaboração na aquisição de uma carrinha destinada a apoio 
domiciliário.

25. Comparticipação no pagamento da renda de casa a estratos sociais desfavorecidos residentes no 
concelho – aprovação de seis processos.

26. Apoio à habitação social – atribuição de subsídios referentes a quatro processos, no valor global de 
15.750,00€

27. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: 
cedência do Auditório Biblioteca Municipal – Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos; cedência de 
espaço na Central de Camionagem – Magusto – Associação Clube Moto Galos; cedência de espaço na 
Central de Camionagem – Grupo de Danças e Cantares de Barcelos; cedência de espaço na Central de 
Camionagem – Comissão Trabalhadores da Rodoviária D’ Entre Douro e Minho, SA.; cedência de uma 
baixada de energia eléctrica bem como todo o apoio logístico necessário para as actividades de Natal 
que se realizarão no Largo da Porta Nova – Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos; cedência de 
uma viatura de nove lugares para deslocação a Lisboa, para participação no Programa da RTP1 “Prós e 
Contras” – Movimento “FREGUESIAS SIM”! Pela Nossa Terra; cedência de dois galos médios – Munícipes 
que se deslocaram a Lisboa para participação no Programa “O Preço Certo”.

28. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Desporto e Transportes, que aprovou o seguin-
te: cedência de uma carrinha de nove lugares para deslocação a Odivelas – Associação Desportiva e 
Cultural de Manhente.

29. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Ambiente, que aprovou o seguinte: cedência de 
uma máquina para limpeza de um espaço na Quinta da Ordem – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

Reunião de Câmara extraordinária de 21 de novembro de 2012

1. Reorganização dos Serviços Municipais da Câmara Municipal de Barcelos em conformidade com o n.º 
1 do art.º 25.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de Agosto.

2. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de Aquisição de Serviços para elaboração de 
“Projetos de Adaptação e Actualização face a novas exigências regulamentares do Teatro Gil Vicente”, 
pelo valor contratual de 13.500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor - Artigo 26.º da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de autorização prévia para assunção 
de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

3. Aprovação de relatório final de avaliação das propostas do procedimento efetuado por Ajuste Direto 
nº 33/12 - Fornecimento Contínuo de Combustíveis para a frota do Município”.

4. Ratificação da autorização de encargos plurianuais assumidos.

5. Plano de liquidação de pagamentos em atraso / Compromissos plurianuais.

6. Pagamento de remunerações acessórias /Reconhecimento de direito.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 600,00 € ao Lions Clube de Barcelos, para pagamento do custo 
do transporte de livros e material escolar, via marítima, para uma escola de Cabo Verde.

8. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Parcela de terreno no lugar de Penide, da Freguesia 
de Carapeços.

9. Lançamento da Derrama de 1,2% e isenção dos sujeitos passivos com um volume de negócios que não 
ultrapasse os 150.000 €, a cobrar em 2013.

10. Opções do Plano e Orçamento para 2013. 
Delegação de competências e transferências financeiras para Juntas de Freguesia;
Empréstimos de Tesouraria;
Autorização de repartição de encargos e compromissos plurianuais.

Reunião de Câmara de 16 de novembro de 2012

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação.

2. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), para o ano lectivo 2012/2013 a três alunos, por 
dificuldades económicas e/ou por razões físico-funcionais.

3. Atribuição de subsídio para transporte de um jovem barcelense, portador de deficiência, para be-
neficiar de programa de reabilitação no Lar Residencial do Centro Educativo António Aurélio da Costa 
Ferreira, em Lisboa, dado não existir outra instituição que preste este serviço a nível de reabilitação na 
área da surdocegueira.

4. Isenção do pagamento de passe para um jovem portador de uma deficiência neurológica congénita, 
residente em Alvelos, a fim de possibilitar a frequência das actividades no CAO da APACI.

5. Transporte de jovem portador de deficiência, residente em Alvelos, para o CAO da APACI através de 
ambulância.

6. Cedência de instalações de escolas do concelho às seguintes entidades: Associação de Pais de Campo, 
Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo e Junta de Freguesia de Cossourado.

7. Ratificação da autorização concedida para a utilização das instalações da cantina da EB1/JI à Associa-
ção de Pais da EB1/JI de Cambeses.

8. Ratificação do acto de nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral do 
Transitório do Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria.

9. Toponímia das seguintes freguesias, que foram objecto de deliberação e aprovação em reunião da 
Comissão de Toponímia, realizada em 31 de Outubro e em 9 de Novembro, respectivamente, Freguesia 
de Alvito S. Pedro – Atribuição do topónimo “Rotunda Dr.ª Helena Carmona Araújo”; Freguesia de Barce-
los e Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho – Alteração do topónimo Rua “Trás das Freiras” para Rua 
“Irmãs Franciscanas Missionárias de Maria”.

10. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Ultriplo, Lda.

11. Regulamento do Projecto “Arte Jovem de Barcelos – 8ª Mostra de Arte”.

12. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a ACOBAR - Associação de Coleccionismo de Bar-
celos, que tem por objetivo a realização de actividades no âmbito do coleccionismo no concelho de Barcelos.

13. Ratificação do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Barcelos e a Direcção Geral 
de Reinserção Social, tendo por objecto criar condições facilitadoras da execução de prestação de tarefas 
no âmbito das medidas tutelares educativas – Tarefas a Favor da Comunidade.

14. Ratificação do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e o Círculo Cató-
lico de Operários de Barcelos, tendo por objecto estabelecer as condições de colaboração para a rea-
lização da Festa de S. Martinho, que se realizou de 9 a 11 de novembro de 2012, no Campo da Feira.

15. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

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

17. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Certificação de 
Projectos de Gás” - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. 
Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

18. Ratificação da decisão de contratação de serviços de iluminação de Natal, pelo valor contratual esti-
mado de 22.500,00€, para o ano 2012 - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamen-
to de Estado 2012. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 - Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).

19. Ratificação de acto que aprovou a aceitação de proposta ao Procedimento efetuado por Ajuste Dire-
to nº 33/12 - Fornecimento Contínuo de Combustíveis para a frota do Município”.

20. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de Serviços de Auditoria Ex-
terna” - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

21. Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de criação e gestão de conteúdos Web do tipo 
“avença” - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

22. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de legalização da ampliação de atividade económi-
ca (armazém e comércio). Localizado na freguesia de Alvelos.

23. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de parcela de terreno, com vista à construção de 
um edifício destinado a realização de eventos / banquetes com restauração e apoio turístico à Oficina 
Tradicional da Cerâmica Normande, no lugar de Boavista, em Oliveira.
24. Ratificação do contrato de empréstimo assinado em 12 de outubro de 2012, de acordo com as 
instruções do Tribunal de Contas.

25. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 2º Trimestre de 2012 – Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

DELIBERAÇÕES

Reunião de Câmara de 30 de novembro de 2012

Reunião de Câmara extraordinária de 21 de novembro de 2012

Reunião de Câmara de 16 de novembro de 2012
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26. Para conhecimento: Relatório de Gestão relativo ao 1º Semestre de 2012 – Empresa Municipal de 
Desportos de Barcelos, E.E.M.

27. Comparticipação da Renda de Casa – aprovação de 20 processos.

28. Apoio à Habitação Social - atribuição de subsídios no valor global de 17.500,00€, referente a três 
processos.

29. Reorganização Administrativa Territorial Autárquica – Pronúncia sobre a “Proposta Concreta de Reor-
ganização Administrativa do Município de Barcelos” subscrita e apresentada pela “Unidade Técnica para 
a Reorganização Administrativa do Território (UTRAT)” à Assembleia da República.

30. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: ce-
dência de material (sistema de som, projector, mesas e 5 lembranças) e ocupação de espaço na Casa da 
Juventude – Clube de Campismo e Caravanismo – exposição de tabuleiros de xadrez; cedência de seis 
galos para os oradores – AMIDE – Agência Municipal de Investimento e Desenvolvimento Económico – 
sessão de esclaracimento sobre “Pequenos Frutos”.

31. Ratificação do despacho da Vereadora do Pelouro da Educação, que aprovou o seguinte: transporte 
de material didáctico da Escola Secundária de Barcelos para as instalações da sede do Agrupamento – 
Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes.

32. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Ambiente e Turismo, que aprovaram o seguin-
te: cedência de composto orgânico – EB 2,3 Gonçalo Nunes; cedência de bancas para feirinha – Casa 
do Povo de Alvito.

33. Para conhecimento: Parecer final Nº 54/2012 relativo à Inspecção Ordinária efectuada ao Município 
de Barcelos em 2011.

34. Para conhecimento: Parecer final Nº 57/2012 relativo à Inspecção Ordinária efectuada ao Município 
de Barcelos em 2011.

Reunião de Câmara de 2 de novembro de 2012

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes 
situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 18 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 21 alunos – 
escalão 2 (B) – refeição 50% (0,73€).
Alunos do ensino pré-escolar: 4 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Cedência de instalações: Junta de Freguesia de Negreiros (EB1 de Negreiros); Carla Susana Silva Car-
valho (EB1 de Remelhe).

3. Protocolo entre o Museu D. Diogo de Sousa e o Município de Barcelos, com vista à salvaguarda do 
património arqueológico móvel afeto e depositado no acervo do Município de Barcelos.

4. Retificação da proposta que aprovou o transporte de jovem portador de deficiência para o Centro de 
Atividade Ocupacional da APAC através de ambulância.

5. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € à Escola Secundária de Barcelinhos, como colabora-
ção nas despesas de elaboração de uma publicação sobre os 25 anos da Escola.

6. Rectificação da cláusula 3ª do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a 
Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, em 09.03.2012.

7. Regulamento do Concurso “Postais de Natal da Casa da Juventude”, a levar a efeito no âmbito do 
programa de ocupação de tempos livres – Férias Escolares de Natal 2012.

8. Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a APACI - Associação de Pais 
e Amigos das Crianças Inadaptadas (Grupo de Teatro), integrando o programa educativo da Biblioteca 
Municipal de Barcelos e o plano educativo das escolas do Concelho de Barcelos.

9. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a empresa Óptica 2 – Barcelos, com vista à 
implementação do projeto de saúde pública “Promoção da Saúde Ocular e Auditiva”, na área da preven-
ção, consulta, prescrição e aplicação de óculos e próteses auditivas, junto da população infantil e juvenil 
carenciada (até aos 12 anos de idade). 

10. Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e o Centro Zulmira Pereira 
Simões – Instituição de Solidariedade Social de Roriz, com vista à implementação e execução do projeto 
“Galo de Capoeira”.

11. Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos, o Centro Zulmira Pereira 
Simões – Instituição de Solidariedade Social de Roriz e o IPCA – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 
respeitante ao desenvolvimento de uma parceria no âmbito do projecto “Galo de Capoeira”.

12. Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos, o Alto Comissariado para a 
Imigração e Diálogo Intercultural, I.P. e o Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim, respeitante ao 
aditamento ao protocolo já celebrado em 30.09.2011 e renovação do mesmo até 30.09.2013, e que tem 
em vista a colocação de medidadores municipais.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € aos Bombeiros Voluntários de Barcelos, como 
colaboração nas despesas com a construção de um espaço específico para fardamento dos bombeiros.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 22.000,00 € à Freguesia da Panque, para as obras de “Requa-
lificação e beneficiação da Sede de Junta”.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia da Panque, para as obras da 1ª fase 
do alargamento do cemitério.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 8.392,07 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia da 
Vila Frescainha S. Pedro, relativo aos autos nºs 2 e 3 da empreitada de “Remodelação da Sede de Junta”.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 15.737,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
da Alheira, para a execução de obras no caminho do Cruzeiro.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 2.040,00 € à Freguesia de Alvito S. Pedro, para pagamento da 
renda das instalações do Jardim-de-Infância no ano lectivo 2012/2013.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 € à Freguesia da Várzea, como colaboração nas des-
pesas relativas ao funcionamento de uma sala de aula com alunos com multideficiência.

20. Atribuição de quatro camiões de pedra usada, existente nos estaleiros do Município, à Freguesia 
de Cossourado, destinada à construção de alicerces e muros de suporte de terras no terreno público 
de Armel.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 17.400,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, destinado 
à construção de um muro de suporte na Rua da Calçada, em Tregosa.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 465,64 € à Freguesia de Courel, correspondente ao valor do 
IVA não incluído no montante já atribuído na reunião da Câmara Municipal realizada em 24.04.2009, 
destinado à empreitada de “Construção do Jardim de Infância de Courel – 2”.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 15.900,00 € à Freguesia da Silva, para a execução da 2ª fase 
das obras de alargamento do cemitério.

24. Toponímia das freguesias que foram objecto de aprovação em reunião da Comissão de Toponímia 
realizada em 16 de outubro de 2012: Freguesia de Carapeços– Atribuição dos topónimos Rua das Mar-
garidas e Travessa do Castro; Freguesia de Pereira– Atribuição dos topónimos Travessa da Rua Nova e 

Rua do Jardim; Freguesia de Carreira – Atribuição do topónimo Rua da Quinta de Santa Maria.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 8.910,00 € à Casa do Povo de Alvito S. Pedro, para pagamento 
dos serviços prestados no ano lectivo 2011/2012.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € à SOPRO – Solidariedade e Promoção, como cola-
boração nas despesas com a realização de actividades no ano de 2011.

27. Casa do Povo de Vila Seca. Pedido de apoio técnico com vista à realização de obras de requalificação 
do edifício-sede, permitindo a readaptação dessas instalações para uma nova valência a ser implemen-
tada – Centro de Convívio.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 500,00 € aos Amigos da Montanha – Associação de Monta-
nhismo de Barcelinhos, para comparticipar no pagamento das despesas da limpeza da Ponte Medieval, 
realizada no dia 23 de junho de 2012.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 3.290,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de 
Manhente, para as obras de substituição do soalho da igreja românica.

30. Para conhecimento - Relatório de Execução Orçamental relativo ao 1º Trimestre de 2012 – Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

31. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a elaboração 
de um estudo geológico e geotécnico no âmbito da elaboração do projecto relativo à obra de «Demo-
lição e reconstrução de muros de suporte em Martim – Barcelos (2.ª Fase)» – Artigo 26.º da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.

32. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais – Aquisição de dois camiões em 
estado de uso, um com equipamento combinado para aspiração de lamas e limpeza de alta pressão, no 
valor de 35.000,00€; outro, no valor de 39.600,00€ para recolha de resíduos sólidos urbanos. Artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).

33. Retificação de pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços de 
Medicina no Trabalho - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 
2012. Pedido de autorização para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

34. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Gestão e Loca-
lização de Frota” - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. 
Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

35. Ratificação de Despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprova a informação prestada 
pela DOPM e a revisão de preços definitiva da empreitada “Teatro Gil Vicente – 2ª Fase – Arquitectura, 
estruturas mecânicas e de cena e infraestruturas”.

36. Ratificação de emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos – cinco processos.

37. Emissão de certidão de destaque de parcela – oito processos.

38. Ratificação de emissão de parecer prévio favorável à desafetação de terrenos integrados em Reserva 
Agrícola Nacional – três processos.

39. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: isenção de 
taxas pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Comissão Organizadora do Congresso “Res-
gatar Portugal para um Futuro Decente”; cedência de duas bandeiras do Município – Junta de Freguesia 
de Alheira.

40. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do 
Auditório Municipal – Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos; cedência do Auditório da Casa da 
Juventude – Congresso do PCP-Braga; cedência do Auditório Municipal – ACIB; cedência do Auditório 
Municipal – Comissão Política Distrital do CDS-PP; cedência de espaço na Central de Camionagem – 
Associação de Estudantes do IPCA; cedência do Auditório Biblioteca Municipal – ACES do Cávado III 
– Barcelos/Esposende.

41. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Desporto e Transportes, que aprovaram o 
seguinte: cedência de 1 camião grua – MARCA- Movimento Associativo de Recreio, Cultura e Arte de 
Vila Cova; cedência de 200 grades – Motor Clube de Barcelos; Cedência de 12 galos médios – Motor 
Clube de Barcelos.

Reunião de Câmara de 19 de outubro de 2012

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação.

2. Comparticipação na despesa do passe escolar em 50% a dois alunos, com efeitos retroativos ao início 
do ano escolar, por dificuldades económicas e/ou físico-funcionais.

3. Subsídio para transporte de jovem com necessidades educativas especiais, para o ano letivo 
2012/2013, entre o Centro de Acolhimento Temporário Paula Azevedo, em Cristelo, e a APPACDM de 
Esposende, local onde já se encontra integrado.

4. Transporte de jovem portador de deficiência, residente em Barcelos, para o Centro de Atividades 
Ocupacionais da APAC, através de ambulância.

5. Cedência, a título definitivo, à Junta de Freguesia de Durrães, de 42 metros quadrados de piso amor-
tecedor para o Jardim-de-Infância.

6. Apoio para material didático-pedagógico a alunos do ensino especial, no valor de 55.78€ (correspon-
dente ao valor dos manuais escolares obrigatórios para o 4.º ano da EB1 dos Penedos do Agrupamento 
de Escolas Gonçalo Nunes), perfazendo uma despesa total de 836,70€. Alunos das unidades de Apoio 
Especializado à Multideficiência: 3 alunos da EB1 da Várzea – Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho; 6 
alunos da EB1 de VFS Pedro – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes; 6 alunos da EB1 da Silva – Agru-
pamento de Escolas Vale do Tamel.

7. Isenção de pagamento de passe escolar a três alunos, com efeitos retroativos ao início do ano escolar, 
por dificuldades económicas e/ou físico-funcionais.

8. Cedência de instalações: Associação de Pais da EB1/JI de Remelhe – Utilização das instalações da EB1/
JI no dia 19 de setembro.

9. Cedência de instalações / Escolas EB1: Associação de Pais do Jardim-de-Infância de Barcelinhos; Asso-
ciação de Pais da Escola de Moure; Junta de Freguesia de Remelhe.

10. Cedência de instalações à Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Rio Covo 
Santa Eugénia: cedência da cozinha e cantina para uso e confecção de refeições nos períodos em que 
existem pausas escolares (como pausas escolares deve ser entendido todos os períodos em que o Mu-
nicípio não assegura a refeição, ou seja, todas as interrupções previstas no calendário escolar até 31 de 
Julho); cedência do espaço da Componente de Apoio à Família para a realização de reuniões mensais 
da direção da Associação.

11. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino – Tarefeiras – Recti-
ficação. Em reunião ordinária de 21 de Setembro de 2012 foi deliberado, por unanimidade, aprovar o 
número de tarefeiras para auxílio ao serviço de almoço escolar para o presente ano lectivo. Contudo, 
por força da inscrição de mais alunos a almoçar e da existência de alunos com NEE, bem como de outras 
situações, há necessidade de rectificar a listagem inicial.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 1.116,00 € à Freguesia de Aborim, para pagamento da tare-
feira da EB1, que teve de ser contratada devido ao aumento de alunos na sequência do encerramento 
das Escolas de Quintiães e Aguiar.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € à Freguesia de Silva, como comparticipação nas 
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despesas com a manutenção da “Unidade de Autismo da EB1 da freguesia de Silva”.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 7.000,00€, à Junta de Freguesia de Fonte Coberta para custear 
a despesa com a reparação do telhado da escola.

15. Transporte dos professores bibliotecários da Rede de Bibliotecas Escolares do concelho e técnicos 
do SABEbcl, em veículo do Município, para a VI Conferência Internacional Ler + Ler Melhor, uma ini-
ciativa do Plano Nacional de Leitura, que se realizou no 2 de outubro de 2012, na Fundação Calouste 
Gulbenkian.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 1.200,00 € ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, como 
comparticipação na aquisição dos cartões magnéticos para implementação do GIAE, permitindo assim 
o controlo de entradas, pagamento de refeições e aquisição de bens de buffet e papelaria, sem ser 
necessário os alunos possuírem dinheiro vivo para pagamento desses serviços.

17. Animação de Natal “Barcelos – Cidade Presépio”. O projecto será executado em parceria com a Pa-
róquia de Barcelos para a constituição de uma Rota de Presépios composta por sete presépios, com o 
intuito de promover a circulação das pessoas pelas principais artérias da cidade, dinamizando os espaços 
comerciais e permitindo o envolvimento da comunidade no mesmo. Para a realização deste projecto 
está prevista uma despesa no montante de 1.600,00 €.
Relativamente à “Exposição de Presépios” a mesma será distribuída pela Sala Gótica, Posto de Turismo 
e Mosteiro de Vilar de Frades.

18. Alteração do Protocolo de Colaboração aprovado em 11/02/11 e outorgado em 22/02/11 entre o 
Município de Barcelos e a Agência Piaget para o Desenvolvimento (APDES).

19. Protocolos de cooperação para a realização de dois estágios na Câmara Municipal.

20. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a cedência de equipa-
mento administrativo à “Barcelos Sénior – Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de For-
mação Permanente” pelo período de vigência do contrato programa oportunamente celebrado.

21. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que indeferiu a reclamação apresen-
tada pela adjudicatária da empreitada de “Frente Fluvial Nascente”, nos termos e com os fundamentos 
da informação da DOPM.

22. Conta final da empreitada “Teatro Gil Vicente – 2ª Fase – Arquitectura, estruturas, mecânica de cena 
e infraestruturas”, a qual apresenta um saldo a favor do Município no valor de 70.200,07 €.

23. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada 
pela D.O.P.M. e a minuta do contrato da empreitada de “Recuperação, ampliação e valorização do Mu-
seu de Olaria de Barcelos -2”.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Góios, para as obras de “Ampliação 
do Cemitério – 1ª Fase.”

25. Atribuição de um subsídio no valor de 9.034,52€ à Freguesia de Fornelos, para as obras de “Cons-
trução da Sede de Junta.”

26. Atribuição de um subsídio no valor de 14.398,19€ à Freguesia de Vila Boa, para execução de arranjo 
dos passeios da Urbanização da Quinta da Cal e reconstrução de caldeiras de árvores.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 10.421,50 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Bastuço S. João, para execução da abertura de uma estrada pelo monte, que liga a freguesia às fre-
guesias de Airó e Moure, servindo de corta-fogo em caso de incêndio.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 9.444,00 €, à Freguesia de Alvelos, para execução de obras 
no cemitério.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 20.385,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Vila Frescaínha S. Martinho, para execução de obras de reparação no piso e condução de águas plu-
viais no C.M. 1069, na Rua do Carregal.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € à Associação Social, Cultural e Recreativa de 
Chorente, como comparticipação no pagamento dos compromissos financeiros assumidos pela entida-
de, nomeadamente os vencimentos e encargos sociais com os seus trabalhadores, que em virtude da 
conjuntura económica e financeira que assola o país, não consegue satisfazer sem a ajuda do Município.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 1.200,00 € ao Círculo Católico de Operários de Barcelos, como 
comparticipação no pagamento das despesas realizadas com o transporte em autocarro dos alunos que 
se deslocaram ao Planetário e à Faculdade de Desporto nos dias 16 a 27 de julho de 2012.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € ao Conselho Paroquial da Paróquia de Santa Maria 
Maior de Barcelos para fazer face às despesas decorrentes da instalação de uma plataforma destinada 
à realização da eucaristia no cemitério e a sonorização de todo o espaço, bem como o apoio logístico 
necessário para a celebração, nomeadamente o transporte do altar portátil e vasos.

33. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara que autorizou a cedência do apoio técnico solici-
tado pela Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Tamel S. Pedro Fins, para a elaboração de um 
projecto de alterações tendo em vista a legalização das obras executadas nas instalações desportivas e 
respectiva isenção de taxas.

34. Projecto de Regulamento Municipal de Fiscalização de Operações Urbanísticas – Aprovação e sub-
missão a apreciação pública, devendo os interessados dirigirem as suas sugestões por escrito à Câmara 
Municipal de Barcelos, dentro do prazo de 30 dias úteis, contados da data da sua publicação em edital e 
no Boletim Electrónico do Município.

35. Contrato de Desenvolvimento Desportivo – Núcleo Desportivo da Silva para o ano de 2012 - Com-
participação financeira até ao montante de 4.500,00 €, com vista a permitir que o mesmo possa desen-
volver, em prol da comunidade onde se insere, as acções e iniciativas constantes do seu programa de 
desenvolvimento desportivo.

36. Protocolo de colaboração entre Município de Barcelos, Empresa Municipal de Desportos de Barce-
los, E.E.M. e João Ferreira Dantas, Unipessoal, Lda, tendo em vista a realização dos eventos “Feira Noivos 
e Noivas – Barcelos 2012”, “Feira Actividades Económicas – Barcelos” e “Feira Gastronómica O Galo”.

37. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Movimento Associativo de Recreio, 
Cultura e Arte – MARCA, de Vila Cova, com vista à otimização da utilização dos recursos, equipamentos 
e espaços públicos, bem como apoiar o desenvolvimento de atividades complementares de índole edu-
cativa, desportiva e recreativa de âmbito local.

38. Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a Associação de Futebol 
de Braga. Este contrato facilita e apoia a inscrição de atletas dos vários escalões do futebol federado, 
através do pagamento, por parte da Câmara Municipal de Barcelos, das taxas de filiação das equipas, 
inscrição, cartões e seguros dos atletas dos escalões nas associações ou federações das respetivas mo-
dalidades.

39. Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Várzea.

40. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de parcela de terreno com 776,80 metros quadra-
dos, na freguesia de Cambeses, requerido pela Junta de Freguesia de Cambeses, onde esta pretende 
legalizar a construção de um parque de merendas e de lazer.

41. Comunicação de toponímia à Conservatória do Registo Predial de Barcelos.

42. Projetos de Educação Ambiental. Regulamentos inerentes ao plano de atividades a realizar junto 
dos estabelecimentos de ensino e instituições do concelho, com o objetivo de promover o contacto 

da população com o exercício da responsabilidade ambiental na era da globalização, incutindo noções, 
hábitos e práticas de reciclagem orgânica e material.

43. Apoio à habitação social - Atribuição de subsídios referentes a dez processos, no valor total de 
64.000,00€.

44. Comparticipação da renda de casa, referentes a oito processos.

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

46. Celebração de acordo de cedência de interesse público para o exercício de funções na Divisão de 
Biblioteca e Arquivos do Município, como Técnico Superior de Relações Públicas.

47. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de contrato de 
“Fornecimento contínuo de massa betuminosa aberta a frio para o período de um ano”. Artigo 6.º da Lei 
n.º 8/2012 – Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).

48. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Alojamento 
para o site da Câmara e para o Agenda Barcelos”, pelo valor anual de 8.460,00€ ao qual é acrescido o IVA 
à taxa legal em vigor - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. 
Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

49. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Alteração grá-
fica em sinalização vertical”, pelo valor contratual total de 960,00€ ao qual é acrescido o IVA à taxa legal 
em vigor – Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

50. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Suporte e 
Manutenção de Operacionalidade e de Filtragem de Correio Eletrónico”, pelo valor contratual total de 
22.500,00€ ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor, para vigorar durante um ano com possibili-
dade de ser renovado por mais dois anos – Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Or-
çamento de Estado 2012. Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais 
-Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

51. Fornecimento de combustíveis rodoviários para a frota do Município. Pedido de autorização para 
abertura do procedimento e aprovação de peças. O valor estimado para este procedimento ascende a 
1.218.200,00, acrescido de IVA.

52. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de prestação de serviços de “Manutenção 
dos extintores dos serviços do Município”, pelo valor contratual total de 5.790,00€, ao qual é acrescido 
o IVA à taxa legal em vigor, para vigorar durante um ano, com possibilidade de ser renovado por mais 
dois anos - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

53. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de aquisição de prestação de serviços de 
Assessoria de Imprensa do tipo “Avença”, celebrado em 2011 pelo período de um ano, renovável até má-
ximo de três anos, sendo a sua renovação no valor de 18.900,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal 
em vigor - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de 
autorização para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

54. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços do Plano Local de 
Promoção da Acessibilidade RAMPA (Regime de apoio aos Municípios Para Acessibilidade) para a execu-
ção das acções: Conferência Internacional e Boas Práticas, Acções de Informação/Formação – Técnicos 
da Autarquia bem como Formação em Sistemas de Informação Geográfica (SIG), no âmbito da candida-
tura apresentada ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH). Valor contratual de 22.000,00€ 
ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor, para vigorar durante 2 meses.
Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.

55. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços do Plano Local de 
Promoção da Acessibilidade RAMPA (Regime de apoio aos Municípios Para Acessibilidade) para a exe-
cução das acções: Divulgação e Comunicação das Acções e Acções de Sensibilização Escolar, no âmbito 
da candidatura apresentada ao Programa Operacional Potencial Humano (POPH). Valor contratual de 
73.000,00€ ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor, para vigorar durante 4 meses.
Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de autoriza-
ção prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

56. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços do Plano Local de 
Promoção da Acessibilidade RAMPA (Regime de apoio aos Municípios Para Acessibilidade) para a execu-
ção das acções: Gestão, Sensibilização e Publicação, no âmbito da candidatura apresentada ao Programa 
Operacional Potencial Humano (POPH). Valor contratual de 67.000,00€ ao qual é acrescido o IVA à taxa 
legal em vigor, para vigorar durante quatro meses
Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Ratificação de pe-
dido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

57. Protocolo de Cooperação entre o Município e as Juntas de Freguesia do Concelho de Barcelos – auto-
rização de pagamento imediato do valor correspondente a 12,5% do valor do Protocolo.
Foi aprovado em reunião ordinária de 04.05.2012 o “Protocolo de Cooperação entre o Município e as 
Freguesias do Concelho de Barcelos”, designadamente a transferência de uma comparticipação finan-
ceira no valor equivalente a 200% do montante previsto anualmente no Orçamento do Estado para as 
Freguesias no âmbito do Fundo de Financiamento Financeiro, cujo valor global a transferir relativo a 
2012 se cifra em cerca de 4. 847.430,00 €.
Naquela deliberação foi atribuído o pagamento de 50% daquele valor, ficando determinado que os res-
tantes 50% seriam pagos de acordo com as disponibilidades financeiras, salvaguardando, desse modo, a 
Lei nº 8/2012, de 21 de Fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso.

58. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, datado de 04 de outubro 
de 2012, relativamente à “Antecipação de Receita do IMI/Fundo Disponível”.

59. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal – isenção de taxas; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal 
– isenção de taxas e oferta de café e garrafas de água.

60. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência de 
espaço na Central de Camionagem para a realização de Plenário – Sindicato dos Trabalhadores de Trans-
portes Rodoviários e Urbanos de Portugal; cedência de 80 grades de protecção – Fundação Bracara Au-
gusta; cedência de 300 miniaturas de galos de Barcelos, 6 peças de artesanato e um espaço na Central de 
Camionagem – Associação Clube MotoGalos de Barcelos – 11º Moto Rali; cedência de um fogão usado 
que se encontra em armazém para uma cozinha industrial destinado a Formação Profissional na área 
da restauração - EMEC- Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos; cedência do Auditório 
Municipal – IPCA – Instituto Politécnico do Cavado e do Ave.

61. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Desporto e Transportes, que aprovou o se-
guinte: cedência de uma viatura para transporte de atletas para participarem na Liga Internacional de 
Clubes Judo Cidade de Ourense e para a Taça Internacional Kiyoshi Kobayashi, em Coimbra – Associação 
Desportiva e Cultural de Manhente; cedência de 42 metros de tubo para as obras nas instalações des-
portivas – Associação Recreativa e Cultural de Cossourado.

62. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Ambiente, que aprovou o seguinte: cedência de 
50 espécies arbustivas ao Município de Terras de Bouro para reabilitação de espaços verdes no Gerês.

Para mais informações, consulte www.cm-barcelos.pt


