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PROMESSA CUMPRIDA
Ao fim de quase 30 anos de reivindicações e promessas, o presi-
dente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes, inaugurou o 
caminho que liga os lugares de Crasto e de Volta, nas freguesias de 
Moure e Sequeade, num investimento de 550 mil euros feito pelo 
município barcelense.
“Esta obra é um orgulho”, congratulou-se o presidente da autarquia, 
no dia da inauguração do caminho que une Moure e Sequeade. Mi-
guel Costa Gomes reconheceu que “o Município de Barcelos fez um 
grande esforço financeiro” no melhoramento da rede viária e na exe-
cução da rede de água e saneamento nos lugares de Crasto e Vol-
ta, mas também admitiu que “as populações não podiam continuar 
a ser sacrificadas”, depois de quase três décadas à espera de ver 
promessas antigas concretizadas.
Também os presidentes das Juntas de Moure e Sequeade manifes-

taram “grande satisfação” pela inauguração das obras no caminho 
que liga as duas freguesias. Clemente Pereira, líder do executivo 
da Junta de Moure, salientou que a ligação aos lugares de Crasto 
e Volta “era uma necessidade há muito reclamada pela população”, 
enaltecendo “o esforço feito por esta Câmara”.
Já Avelino Miranda, presidente da Junta de Sequeade, considerou ser 
“um dia de festa” para a freguesia. Foram praticamente 30 anos de “sa-
crifícios, que agora chegam ao fim”, sublinhou o autarca, não deixando 
de agradecer ao presidente da Câmara o cumprimento da promessa 
feita em 2009: “Em nome da freguesia de Sequeade, muito obrigado!”.
A intervenção urbanística na ligação entre Moure e Sequeade bene-
ficia não apenas a qualidade de vida dos moradores do Loteamento 
de Crasto, como também melhora as acessibilidades ao Parque de 
Jogos de Sequeade.

CÂMARA INVESTE MEIO MILHÃO DE EUROS NA LIGAÇÃO
ENTRE AS FREGUESIAS DE SEQUEADE E MOURE
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Obras de proximidade
Quando tomámos posse, em 2009, assumimos o compromisso de pôr em prática um modelo 
descentralizador de apoio às freguesias, com vista a dignificar o papel do presidente de Junta, 
principal elo de ligação da Câmara à Cidadania, e a acabar com a política de chapéu na mão a 
que estavam sujeitos os autarcas de Barcelos. A promessa está cumprida.
Ao fim de dois anos de mandato, sem pôr em causa a boa gestão municipal, como mostra o 
quinto lugar no ranking das 100 maiores autarquias do país em termos de eficiência financeira, 
este executivo já transferiu para as freguesias, ao abrigo do Protocolo 200 por cento, 10,6 
milhões de euros, permitindo às Juntas realizar um conjunto de obras de proximidade por todo 
o concelho.
De facto, apesar dos constrangimentos económico-financeiros em que vivemos, a Câmara tem 
investido verdadeiramente nas freguesias e na melhoria da qualidade de vida das populações, o 
que tem passado, por exemplo, pela reabilitação da rede viária prometida há 30 anos. 
Se a transferência de 5,3 milhões de euros/ano para as autarquias locais rompe com o passado, 
este executivo inaugurou ainda uma outra forma de apoiar as freguesias, através da doação de 
património da Câmara às Juntas, que assim conseguem, com a venda de parcelas de terreno ou 
de imóveis, obter receitas para fazer obra.
A cedência de imóveis às freguesias cumpre também um papel fundamental no apoio ao mo-
vimento associativo, contribuindo para ajudar a resolver o problema da falta de espaços dispo-
níveis para as associações e mesmo para as próprias Juntas, que instalam as suas sedes nos 
edifícios.
Em face da realidade das finanças municipais do País, este é um modelo alternativo a que que-
remos dar continuidade, para não comprometer o desenvolvimento do concelho nas suas dife-
rentes dimensões.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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VENDA DE MORADIA CEDIDA PELA CÂMARA 
AJUDA A AMPLIAR CEMITÉRIO

A ampliação do cemitério da freguesia de Milhazes é o exemplo de 
uma nova estratégia que está a ser posta em prática pelo atual execu-
tivo liderado por Miguel Costa Gomes. Em face dos constrangimentos 
económico-financeiros por que passa o Poder Local, a Câmara de Bar-
celos decidiu doar uma moradia localizada no Loteamento da Malha-
doura à Junta, que, com a venda da habitação, avaliada em cerca de 
90 mil euros, pôde aplicar as verbas na execução da primeira fase de 
ampliação do cemitério.
A ampliação do cemitério, orçada em 32 mil euros, começou em janei-
ro e serviu para fazer face ao risco de rutura das sepulturas existen-
tes, que passaram de 140 para 176.
Inicialmente com 1300m2, o cemitério de Milhazes vai ficar com 
2080m2. A segunda fase do alargamento do cemitério prevê a constru-
ção da rede de águas pluviais e rede de abastecimento de água, com a 
colocação de iluminação artificial e pavimentação dos passeios. O custo 
aproximado da obra é de 25 mil euros. No total, já foram investidos na 
requalificação e ampliação do Cemitério de Milhazes 87 mil euros.
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AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA JÁ CONCLUÍDA

Já está terminada a ampliação da Escola Básica de Silveiros, cuja 
obra, no valor de quase 21 mil euros, permitiu a construção de uma 
cantina para os cerca de 72 alunos e de sete novas casas de banho.
A intervenção na EB1 de Silveiros, dotada de quatro salas, dois jar-
dins-de-infância e ATL, implicou ainda a construção de uma cobertura 
e de uma estrutura metálica para a suportar. 
Os alunos passaram assim a ter possibilidade de almoçar na escola, em 
resultado da construção da nova cantina, e beneficiam agora de melhores 
condições no período de recreio, principalmente durante o Inverno.

SILVEIROS

LARGO DA FONTE DO MONTE REQUALIFICADO

Está como novo o Largo da Fonte do Monte, na freguesia de Faria, depois do arranjo 
urbanístico de que foi objeto por parte da Câmara de Barcelos nos últimos 12 meses.
A empreitada, orçada em 113 mil euros, já está concluída e englobou trabalhos de 
pavimentação, abastecimento de água, águas pluviais e infraestruturas elétricas e 
de telecomunicações.

FARIA

REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA DA IGREJA ORÇADA EM 525 MIL EUROS

O executivo municipal investiu cerca de 525 mil euros na requalificação da Avenida da Igreja, 
na freguesia de Vila Boa. Concluída desde fevereiro deste ano, a obra já foi visitada por Miguel 
Costa Gomes, que, acompanhado pelo presidente da Junta, teve oportunidade de ver in loco os 
melhoramentos realizados no âmbito do projeto urbanístico.
A requalificação da Avenida da Igreja, numa extensão de 350 metros, compreendeu não ape-
nas a pavimentação como também a colocação de infraestruturas elétricas, a construção das 
redes de água e saneamento e o tratamento paisagístico da zona envolvente ao cemitério de 
Vila Boa.
Dos 525 mil euros aplicados no arranjo urbanístico de Vila Boa, 140 mil euros foram investidos 
na reconstrução do muro do cemitério que ruiu em outubro de 2009, devido ao mau tempo.

VILA BOA
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A Rua Monsenhor Cirilo António Figueiredo e a Rua da Quinta da Cal, que 
ligam as freguesias de Gilmonde e de Fornelos, foram objeto de um interven-
ção que envolve a pavimentação em calçada e a drenagem de águas pluviais.
A empreitada iniciou-se em dezembro de 2011 e deve estar concluída ain-
da no primeiro semestre deste ano. O investimento feito pela Câmara de 
Barcelos na pavimentação de uma ligação fundamental entre as duas fre-
guesias atinge os 140 mil euros.
A obra inclui, também, a colocação de duas passadeiras, localizadas na 
zona urbana da freguesia de Gilmonde, com vista a reduzir a velocidade da 
circulação rodoviária e a melhorar a segurança da população.

GILMONDE/FORNELOS

PAVIMENTAÇÃO DE RUAS ENTRE GILMONDE 
E FORNELOS CUSTA 140 MIL EUROS
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Aborim – Trabalhos de pavimentação 
da Rua das Mimosas

Gilmonde – Pavimentação da Rua de Linhares 

Alvito S. Martinho – Circuito de Manutenção 
e Parque Infantil

Fragoso – Pavimentação de bermas 
e passeios na Rua da Agra

Midões – Terraplangem, muros de vedação 
e outros arranjos do cemitério da freguesia

Silveiros – Restauro do piso e coletores 
de águas pluviais na Rua da Orfa

Arcozelo – Ampliação do cemitério

Perelhal – Construção de jardins e espaços 
verdes

Abade de Neiva – Pavimentação da Rua da 
Poça do Linhares

Fornelos – Muro e alargamento da Rua 
de Santa Comba.

Silva – Pavimentação, alargamento de rua 
e construção de muro, na Rua de Ufe

Arcozelo – Requalificação do Parque Radical 
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Fragoso – Pavimentação de bermas 
e passeios na Rua da Agra

Arcozelo – Ampliação do cemitério
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Areias de Vilar – Pavimentação da 
Travessa da capela de Santa Maria Madalena

Faria – Pavimentação (1.ª fase) da Rua 
de Fim de Vila

Tamel S. Veríssimo – Repavimentação do piso da 
Rua J. Castro Gomes e da Rua da Fraternidade

Barcelos – Ampliação do Cemitério Municipal 
de Barcelos – Pavimentação, floreiras, livros e 
placagem de jazigos, ossários e gavetões

Tamel Stª Leocádia – Muros, portão e vedação 
em grades de ferro do Jardim-de-Infância

Vila Frescainha S. Pedro – Requalificação dos 
acessos à nova igreja

Barcelos – Repavimentação da Praceta 
António Fogaça e da Urbanização S. José 

Courel – Construção (1.ª e 2.ª fases) do muro 
de suporte de terras na Rua de S. Martinho

Cambeses – Construção e pavimentação 
de novo troço da Rua dos Azevinhos

Chorente – Construção de ponte sobre o rio 
da Baralha e vedação da ponte e terreno

Vilar de Figos – Pavimentação da Travessa da 
Franqueira e alargamento de rua junto à escola

Vila Seca – Alargamento e pavimentação da 
Rua do Posto Escolar e Rua Carvalho Faria
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Reunião de Câmara de 23 de março 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: 1 aluno – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 6 alunos – 
escalão 2 (B) – refeição 50% (0,73€).

Alunos do ensino pré-escolar: 4 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Atribuição de subsídio para transporte de alunos -  s-extracurriculares.

3. Cedência de instalações. Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de Sangue – Recolha de 
sangue na Escola Básica do 1.º Ciclo de Moure e na Escola Básica do 1.º Ciclo de Lijó.

4. Oferta de livros ao grupo de voluntariado do Centro Hospitalar Cova da Beira.

5. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Secundária Alcaides de Faria, para 
promover a realização de estágio, no âmbito do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos.

6. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Secundária Alcaides de Faria, para 
promover a realização de estágio, no âmbito do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos.

7. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Superior de Gestão do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, para promover a realização de estágio, no âmbito do curso de Finanças.

8. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e o Centro de Formação Profissional de Viana 
do Castelo, para promover a realização de estágio, no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Segu-
rança  e Higiene no Trabalho.

9. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Secundária de Alberto Sampaio, para 
promover a realização de estágio, no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Desenho 3 D.

10. Protocolo entre o Município de Barcelos e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, para promover a 
realização de estágio.

11. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Cultural Motocavaquinhos, 
que define os termos e condições da cedência e utilização temporária de prédio, propriedade do Muni-
cípio de Barcelos, com a área de 954 metros quadrados, constituído por logradouro e uma construção 
(pavilhão de R/C), com a superfície coberta de 62 metros quadrados, no Complexo Desportivo do Estádio 
Cidade de Barcelos.

12. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Perelhal, tendo em vista a ce-
dência da utilização de um lote de terreno para a instalação de um estaleiro destinado à colocação de diversos 
equipamentos e/ou materiais da Freguesia.

13. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Zulmira Pereira Simões, de Roriz, 
no âmbito do “Projeto Centro de Dia e Apoio Domiciliário”.

14. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços. Artigo 26.º da Lei 
n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento de Estado 2012) - Aquisição de Serviços de Assessoria 
Jurídica e Representação Judicial no âmbito das questões emergentes do litígio que opõe o Município de 
Barcelos à Águas de Barcelos, S.A.

15. Celebração ou renovação de contrato de aquisição/prestação de serviços. Artigo 26.º da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento de Estado 2012). Parecer Genérico – Artigo 4º da Portaria nº 
9/2012, de 10 de janeiro.

16. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado – de 
acordo com o Mapa de Pessoal e Orçamento aprovados para o ano de 2012, onde se encontram previs-
tos e não ocupados postos de trabalho, bem como sua caracterização, necessários para o desenvolvi-
mento das atividades do Município.

17. Apoio técnico ao GASC – Grupo de Acção Social Cristã – com vista à conclusão das obras de remode-
lação do Refeitório Social, em Vila Frescaínha S. Martinho.

18. Apoio logístico do Município de Barcelos à Sociedade Columbófila do Souto, Arcozelo, para a atribui-
ção de um troféu e 30 galos de cerâmica para a cerimónia de entrega de prémios da 8ª Prova Internacio-
nal de Montellano,  designada “Troféu Festa das Cruzes”, que se realizará em Barcelos, no dia 1 de maio 
de 2012.

19. Cedência de material à Junta de Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, com vista à realização de 
melhoramentos num espaço junto ao Rio Cávado, situado na “Quinta do Brigadeiro”, nomeadamente a 
colocação de pedras para servirem de grelhador, o restauro do muro de suporte de terras e a colocação 
de pontos de luz.

20. Cedência de material (cubo usado) ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, em Criste-
lo, com vista ao melhoramento do piso do parque de estacionamento, com uma área de 300 metros 
quadrados.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 36.074,62 € à Freguesia de Mariz, para pagamento do Auto Nº 
5, relativo a trabalhos complementares na empreitada de “Construção da Sede de Junta”.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 6.107,48 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Vila Frescaínha S. Martinho, para a Revisão de Preços Definitiva da empreitada de “Construção do 
Cemitério de Vila Frescaínha S. Martinho”.

23. (Retirada da minuta)

24. Pedido de apoio logístico efectuado pela E.M.E.C. – Empresa Municipal de Educação e Cultura de 
Barcelos, E.E.M. para a realização da Festa das Cruzes de 2012.

25. Concessão de isenção de IMI, por período de mais um ano, aos proprietários do Edifício Panorâmico.

Na sessão da Assembleia Municipal realizada em 24.09.2010 foi aprovado conceder a isenção total do 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) relativamente às fracções de que são proprietários os moradores 
do Edifício Panorâmico, Bloco I, Quinta da Formiga, Arcozelo, por período de um ano, renovável até ao 
limite superior estabelecido na lei, que não poderá ser superior a 5 (cinco) anos, nos termos do n.º 3 do 
Art. 12º da Lei das Finanças Locais. 

Mantendo-se ainda todos os pressupostos que levaram à aprovação da isenção do pagamento do IMI 
relativamente ao ano de 2010 e, embora, atualmente, esteja em curso o regresso às suas habitações, a 
Câmara Municipal pretende melhorar a situação económico-social em que as famílias estão envolvidas.

26. Emissão de certidão de destaque de parcela.

27. Emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos.

28. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a cedência de apoio logístico.

29. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes e Equipamentos.

30. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo e Artesanato.

Reunião de Câmara de 9 de março de 2012 

1. Atribuição de subsídio no valor de 2.775,00€, à Junta de Freguesia de Remelhe, para pagamento de 
tarefeira.

2. Cedência do polivalente da EB1 de Areias de Vilar à Associação de Vilar de Frades.

3. Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00 € à Escola Secundária de Barcelos para apoio a atividades 
desenvolvidas no âmbito do projeto educativo.

4. Nomeação do representante do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento Vertical de 
Escolas de Fragoso.

5. Ratificação do acordo entre o Município de Barcelos e o Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para 
promover a realização de um estágio no âmbito do curso de Especialização Tecnológica em Instalação e 
Manutenção de Redes e Sistemas Informáticos.

6. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Superior de Gestão do Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave para promover a realização de um estágio no âmbito do curso de Gestão de 
s Turísticas.

7. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Superior de Gestão do Instituto Poli-
técnico do Cávado e do Ave para promover a realização de um estágio no âmbito do curso de Gestão de 
Atividades Turísticas.

8. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Secundária de Barcelos para promover 
a realização de um estágio no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Higiene e Segurança do Trabalho 
e Ambiente.

9. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e a Escola Secundária/3 de Barcelinhos para 
promover a realização de um estágio no âmbito do Curso Profissional de Técnico de Secretariado.

10. Ratificação do protocolo entre o Município de Barcelos e o Institut Universitaire Professionnalisé D’ Ingé-
nierie de L’Information et de la Communication - Université Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand, França, para 
promover a realização de um estágio.

11. Alteração do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais 
e Amigos das Crianças Inadaptadas. 

12. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação e Cultura 
de Barcelos, E.M.E.C., tendo como objecto a definição dos termos e condições em que se desenvolverá a 
colaboração entre os outorgantes no âmbito da gestão por parte da E.M.E.C. de uma cantina social para 
fornecimento de refeições aos trabalhadores do Município.

13. Apoio técnico à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Lijó, com vista ao arranjo do espaço envolvente 
da igreja paroquial.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 10.578,00 €, à Fábrica da Igreja de Vila Frescainha S. Pedro para 
aquisição de mobiliário para o salão do novo centro paroquial.

15. Apoio Técnico à Confraria do Monte de Nossa Senhora do Facho, com vista à realização de obras de 
melhoramento das instalações sanitárias, salões de convívios e anexos existentes no espaço envolvente 
à Igreja.

16. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a utilização de uma pequena 
parcela de terreno com a área de 5 a 10 m2, na denominada Quinta da Ordem, para a instalação de um PT.

17. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a cedência de apoio técni-
co através da elaboração de projeto para a legalização do espaço onde se desenvolve a atividade relativa 
ao projeto SORRIR – Consulta Descentralizada da Toxicodependência, bem como a instalação dos equipa-
mentos em falta referidos no Relatório da Vistoria efectuada ao referido espaço.

18. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a construção dos moldes 
em madeira necessários para a execução dos tapetes de pétalas de flores naturais para o Templo do Se-
nhor Bom Jesus da Cruz, durante a Festa das Cruzes deste ano, pelos Serviços do Município.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 5.113,36 € à Freguesia de Oliveira para pagamento do aluguer 
de um monobloco, destinado ao funcionamento da cantina da Escola.

20. Aquisição de material para o fornecimento de 178 m de lancis para a sua colocação nos passeios e ro-
tunda dos acessos à ETGB.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 11.476,01 €, à Freguesia de Arcozelo para pagamento do Auto 
Nº 14 da empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 24.637,32 €, à Freguesia de Remelhe para pagamento do custo 
das reparações efectuadas durante o ano de 2011 na E.M. 505.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social de Aguiar, destinado à aquisição de 
uma nova carrinha necessária para prestar Serviço de Apoio Domiciliário às freguesias abrangentes pelo 
Centro: Aborim, Cossourado, Quintiães, Aguiar, Panque e Balugães.

24. Alteração ao protocolo entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros Vo-
luntários de Viatodos.

25. Doação de mobiliário à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Adães.

26. Doação do mobiliário ao Centro Social de Aguiar.

27. Doação do mobiliário à Associação Tertúlia Barcelense.

28. Doação de equipamento à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

29. Celebração ou renovação de contratos de aquisição/prestação de serviços. Artigo 26.º da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento de Estado 2012). Pedido de parecer prévio.

30. Celebração ou renovação de contratos de aquisição/prestação de serviços - Artigo 26.º da Lei n.º 64-
B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento de Estado 2012). Parecer Genérico – Artigo 4.º da Portaria n.º 
9/2012, de 10 de janeiro.

31. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços. Artigo 26.º da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro (Orçamento de Estado 2012).

32. Comparticipação da Renda de Casa – alteração de escalão/cancelamentos.

33. Alteração do Regulamento das Atividades Diversas do Município de Barcelos.

34. Proposta de Regulamento de Publicidade e Ocupação do Espaço Público do Município de Barcelos.

35. Proposta de alteração do Regulamento Municipal de Venda Ambulante do Município de Barcelos.

36. Proposta de alteração ao Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Barcelos.

37. Regulamento dos Períodos de Abertura e Funcionamento dos Estabelecimentos de Venda ao Público e de 
Prestação de Serviços do Município de Barcelos.    

38. Projeto de alteração do Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Barcelos.

39. Proposta de alteração ao Regulamento de Taxas pela Realização de Infra – Estruturas Urbanísticas e Obras de 
Edificação do Município de Barcelos.

DELIBERAÇÕES
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40. Ratificação de despacho do Vice-Presidente da Câmara no exercício de funções de Presidente da Câmara 
dado o impedimento do Presidente.

41. Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro do Desporto da Câmara Municipal de Barcelos exarado no 
âmbito das suas funções.

42. Proposta de referendo local municipal. 

Reunião de Câmara de 24 de fevereiro 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: 6 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 6 alunos – escalão 2 
(B) – refeição 50% (0,73€).

Alunos do ensino pré-escolar: 3 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Acordos de colaboração com instituições culturais: Associação Zoom; Esfera Negra - Grupo de Teatro 
Roda:Mola; TPC – Teatro Popular de Carapeços; Grupo Coral Magistrói;

Conservatório de Música de Barcelos; Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos; ACAB – Associação Cultural 
e Artística de Barcelos.

3. Protocolo de cooperação com a Universidade do Minho, com vista a acolher três estagiários do Curso de 
Sociologia.

4. Atribuição de subsídio no valor de 900€, para pagamento do autocarro de transporte dos participantes na 
4.ª Rota pelos Caminhos de Santiago – BTT – Núcleo PROSEPE e Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas 
Cávado Sul e cedência de um camião e respectivo motorista para o transporte das bicicletas no dia 4 de maio, 
de Santiago de Compostela para Barcelos.

5. Cedência das instalações da EB1/JI de Alvelos, no dia 11 de fevereiro, para recolha de sangue, à Mais Juventu-
de – Associação de Jovens de Alvelos.

6. Atribuição de um subsídio no valor de 250,00€ ao clube de Xadrez do Agrupamento de Escolas de Manhente.

7. Atribuição de subsídio no valor de 207,00€ à Junta de Freguesia de Cossourado para pagamento de tarefeiras.

8. Transferência de verbas para as entidades gestoras do prolongamento de horário dos Jardins-de-Infância – 
Ano lectivo 2011/2012.

9. Aceitação de donativo por parte da Empresa Nestlé Portugal S.A.

10. Atribuição de Bolsas de Estudo 2011/2012. Candidatos Admitidos e Excluídos.

11. Cedência de apoio logístico ao arciprestado de Barcelos para a celebração eucarística do dia do “Corpo de Deus”.

12. Atribuição de Subsídio no valor de 3.000,00€ à Comissão da Procissão do Senhor dos Passos – Fábrica da 
Igreja de Santa Maria Maior de Barcelos, destinado a colaborar nas despesas com a realização da Procissão do 
Senhor dos Passos, bem como ceder o apoio logístico indispensável à mesma.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 5.780,00 € à Freguesia de Bastuço Santo Estêvão, destinado à aquisi-
ção de dois monoblocos para sala de aula.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 4.437,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Cossourado para pagamento das obras de requalificação da cantina escolar.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Barquei-
ros, destinado às obras de conservação do Santuário de Nossa Senhora das Necessidades.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € ao GASC – Grupo de Acção Social Cristã, como colabora-
ção nas despesas com a realização das atividades previstas no seu Plano de Atividades para 2012.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 17.537,60 €, à Freguesia de Arcozelo para pagamento do Auto Nº 10 
da empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.

18. Toponímia apresentada pelas Juntas de Freguesia e aprovada na reunião da Comissão realizada em 03 de 
fevereiro/2012.

19. Acordo de cooperação técnica a celebrar entre o Município de Barcelos e Entre Rios (Brasil), tendo como ob-
jetivo a realização de atividades conjuntas visando reforçar e desenvolver as relações entre as cidades, designa-
damente a troca de experiências e o aprofundamento dos conhecimentos técnicos e científicos.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 € à Associação Humanitária de Rio Covo Santa Eugénia para 
relançamento das suas atividades junto da população residente no âmbito do Plano de Acção 2011 da CSIF 
Cávado Sul.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos como colabora-
ção na edição do livro “A Igreja velha da Misericórdia de Barcelos e as Igrejas de Misericórdia do Entre Douro 
e Minho. Arquitectura e paisagem urbana (c.1534-c.1635)”, recebendo como contrapartida 100 livros para 
espólio do Município e possíveis ofertas às bibliotecas escolares.

22. Apoio à Habitação Social. Atribuição de subsídio a uma candidatura.

23. Emissão de certidão de destaque de parcela.

24. Emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos.

25. Ratificação de pedido de desafectação de terreno integrado em RAN.

26. Comparticipação na renda de casa. Atribuição de subsídios a quatro novos processos, duas alterações de 
escalão e cinco cancelamentos.

27. Alteração ao Regulamento para a Exploração e Funcionamento do Centro Coordenador de Transpor-
tes do Município de Barcelos (Central de Camionagem).

28. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da operação urbanística que tem por objetivo a 
construção do Complexo Integrado de Saúde de Barcelos, na Rua Dr. Sidónio Pais, na freguesia e conce-
lho de Barcelos.

A operação urbanística compreende a construção de uma unidade de saúde com múltiplas valências, 
estacionamento privado e público e o arranjo urbanístico de toda a zona pública contígua ao prédio onde 
o equipamento será edificado. O edifício pretendido para o local terá o uso de “Hospital Privado”e “Hotel 
Sénior”, sendo constituído por diversos pisos, três pisos em cave para estacionamento e apoio técnico, e 
acima da cota de soleira varia de quatro pisos (hospital) até dois pisos (hotel sénior).

29. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de legalização da ampliação de um edifício destina-
do a restauração e habitação, na freguesia da Várzea.

30. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de legalização da ampliação de um edifício destina-
do a manutenção e reparação de veículos automóveis, na freguesia de Barqueiros.

31. 1.ª Revisão ao Orçamento do ano de 2012. Repartição de encargos do Centro Escolar Arcozelo. 

32. Cedência de apoio logístico. Ratificação de despachos do Presidente da Câmara.

33. Cedência de Apoio logístico. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara no exercício de 
funções de Presidente da Câmara dado o impedimento do Presidente.

34. Cedência de Apoio logístico. Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes e 
Equipamentos.

Reunião de Câmara de 10 de fevereiro de 2012 

1. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), a aluna residente em Vila Seca, que frequenta a Escola 
Secundária de Barcelinhos.

2. Atribuição de um subsídio no valor global de 2.000,00€, à Escola Secundária Alcaides de Faria, para 
despesas de transporte, alojamento e toda a logística associada à 4.ª edição da “MARTE – Mostra de Arte”, 
que se realiza entre 14 e 18 de Maio.

3. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€, à Escola Secundária Alcaides de Faria, com vista à partici-
pação na prova Shell Eco-Marathon, nos dias 17 a 19 de Maio, na Holanda.

4. Atribuição de um subsídio no valor de 3.600,00€ (1.800,00 € por cada ano letivo) à Freguesia de Carape-
ços para pagamento do arrendamento das instalações para as atividades letivas da educação pré-escolar.

5. Retificação do acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e os Grupos de Teatro Amador de 
Barcelos.

6. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos como 
colaboração na distribuição de cabazes de alimentos para as famílias mais carenciadas que estão a ser 
apoiadas pela Equipa Sócio-Caritativa.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos como cola-
boração na realização da Procissão de Endoenças 2012.

8. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave como cola-
boração da participação do Centro de Investigação em Contabilidade e Fiscalidade no Encontro AECA, que 
se realizará nos dias 20 e 21 de Setembro de 2012, sendo uma parte do Programa realizado em Barcelos.

9. Atribuição de um subsídio no valor de 19.360,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Durrães, para construção de um muro no Lugar dos Castelos, conforme acordado com os proprietários dos 
terrenos necessários para o alargamento do caminho, suportando a Junta de Freguesia o remanescente 
(custo total da obra – 42.000,00 €).

10. Atribuição de um subsídio no valor de 1.243,38 €, à Freguesia de Grimancelos, correspondente ao 
ressarcimento do valor pago pela Junta de Freguesia relativo a trabalhos contratuais não executados e 
trabalhos executados deficientemente na empreitada de “Estrada Municipal 505-3 e E.M. 570 entre Viato-
dos, Grimancelos e Igreja de Minhotães”.

11. Atribuição de um subsídio no valor de 80.000,00 € à Freguesia de Silva, destinado à aquisição do terre-
no necessário para o alargamento do cemitério.

12. Atribuição de um subsídio no valor global de 41.520,06 € à Freguesia de Vila Boa, para pagamento 
dos autos a seguir designados, da obra de “Construção da Sede de Junta”: Auto Nº 1 TNP - 20.701,10 €; 
Auto Nº 6 - 20.818,96 €.

13. Contratos de Desenvolvimento Desportivo com as Associações Desportivas do Concelho. Subsídios - 
Associação Desportiva de Barcelos/Campo: 10.000,00 €; Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos: 
9.000,00 €; Associação Desportiva e Cultural de Roriz: 6.500,00 €; Centro Ciclista de Barcelos: 3.500,00 €; 
Associação Desportiva e Cultural de Tregosa: 2.500,00 €; Clube Cávado Patinagem Artística: 2.500,00 €; 
Casa do Povo de Alvito S. Pedro (Ténis de Mesa): 2.000,00 €; Associação Desportiva e Cultural de Manhen-
te: 2.000,00 €; Voleibol Clube de Barcelos: 2.000,00 €; Judo Clube de Barcelos: 5.000,00 €. 

14. Contratos de Desenvolvimento Desportivo. Apoio a Desportistas a Título Individual. Subsídios - Ana 
Rita Carvalho Silva: 200,00 €; André Filipe Coelho Lopes Afonseca: 200,00 €; Beatriz Carvalho Ribeiro: 
200,00 €; Francisca Oliveira Silva: 200,00 €; Leonor Rebelo Pereira: 200,00 €; Mauro Gaspar Cardoso Fer-
reira: 200,00 €; Rui Filipe Silva Costa: 400,00 €; Mariana Pontes Ferreira: 500,00 €; Carlos Miguel Silva Aviz 
de Brito: 1.000,00 €; António Carlos Gonçalves Pires: 1.000,00 €; Paulo Ricardo Araújo Brito: 1.000,00 €; 
Carlos Alberto Gomes de Sá: 2.250,00 €; Hélder Simão Ribeiro de Oliveira: 2.250,00 €; Joaquim Filipe Vila-
rinho Rodrigues: 2.250,00 €; José Tiago Oliveira Sousa: 2.250,00 €; Nuno Jorge Santos Cachada: 2.250,00 
€; Ricardo Alberto Pereira Amorim do Rego: 2.250,00 €; Rui Manuel Oliveira Sousa: 2.250,00 €; Joana 
Vila-Chã Ferreira: 2.750,00 €.

15. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Escola Básica e Secundária de Vila Cova, 
tendo como objecto a utilização do pavilhão desportivo e sala de ginástica pelas Associações do Conce-
lho, durante 300 horas anuais, o qual prevê uma comparticipação por parte do Município no valor de 
1.500,00€.

16. Cedência gratuita do Pavilhão Municipal e autorização para utilizar 5 balneários, à APACI – Associação 
de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, no âmbito da realização de uma jornada do Campeonato 
Nacional Adaptado de Futsal, no dia 29 de fevereiro de 2012.

17. Cedência de equipamento à Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra.

18. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a substituição de quatro 
edifícios escolares previstos no protocolo para instalação de painéis fotovoltaicos, por outros, dada a im-
possibilidade demonstrada pela empresa para a sua colocação.

19. Ratificação da decisão do Presidente da Câmara Municipal em subscrever a declaração solicitada pela 
Federação Portuguesa de Tiro, para instrução do processo de candidatura à realização do “European Han-
gun Championship IPSC 2013”, agendado para Setembro de 2013, no Complexo de Tiro da Fervença.

20. Alteração do Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais 
e Amigos das Crianças Inadaptadas - APACI.

21. Alteração ao protocolo de colaboração com a Associação Sobramsonhos – Associação AVAR.

22. Recurso hierárquico impróprio.

23. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de equipamento privado destinado a indústria têxtil 
– “Eurossintel – Soc. Industrial Têxteis, Lda.”

24. Comparticipação na renda de casa. Processos – novos: 12;  alteração de escalão: 2; cancelamentos: 3.

25. Comparticipação na Renda de Casa. Retificação.

26. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas – 2 processos.

27. Para conhecimento: Plano de Desenvolvimento Social e da Saúde 2015, aprovado em reunião Plenária 
do Conselho Local de Ação Social de Barcelos (CLASB) realizada em 31 de março de 2011.

28. Ratificação de despachos do Presidente da Câmara Municipal que autorizam a cedência de apoio lo-
gístico. 

29. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara no exercício de funções de Presidente da 
Câmara dado o impedimento do Presidente. 

30. Ratificação de despachos do Vereador do Pelouro do Turismo e Artesanato, no exercício das suas 
funções.

Reunião de Câmara de 24 de fevereiro de 2012

Reunião de Câmara de 10 de fevereiro de 2012



Reunião de Câmara de 27 de  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: 7 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 4 alunos – escalão 5 
(B) – refeição 50% (0,73€).

Alunos do ensino pré-escolar: 3 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Protocolo entre o Município de Barcelos e o Departamento de História do Instituto de Ciências Sociais 
da Universidade do Minho, para acolher um aluno estagiário do Curso de Mestrado em Arqueologia.

3. Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Federação Portuguesa de MiniGolfe.

4. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00€ à Escola Secundária Alcaides de Faria, para comparticipar 
as despesas do XVI Colóquio Juvenil de Arte, que se realizará entre 29 de fevereiro e 2 de março de 2012, 
e em que a Escola é anfitriã.

5. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ à Associação de Teatro Experimental dos Feitos, como 
colaboração nas despesas tidas com a manutenção e adaptação do citado espaço cultural às normas 
legais impostas pelo IGAC.

6. Cedência de transporte para a deslocação dos alunos da Escola Secundária/3 de Barcelinhos a Lisboa, 
para participar no programa “Vozes de Portugal”.

7. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, para apoiar 
a organização da III Semana Bíblica que se realiza de 11 a 18 de março.

8. Distrate de Escritura de doação celebrada entre o Município de Barcelos e a empresa “Malhas Sonix, 
S.A.”, celebrada em 02.11.1987, e doação a esta empresa da parcela de terreno com a área de 148metros 
quadrados.

9. Atribuição de subsídio no valor de 21.775,30 €, com IVA incluído, à Freguesia de Vila Boa, para paga-
mento do auto nº 9 da empreitada de “Construção da Sede de Junta”.

10. Atribuição de subsídio no valor de 21.281,30 €, com IVA incluído, à Freguesia de Vila Boa, para paga-
mento do auto nº 17 da empreitada de “Construção da Sede de Junta”.

11. Cedência de apoio técnico do Município à Junta de Freguesia de Arcozelo, com vista à reparação do 
piso da Rua de S. Mamede e proceder à instalação de uma conduta de água pluviais.

12. Regulamento do Concurso “Barcelos Florido”.

13. Cedência de espaços – Campo da República e Parque Municipal, no período compreendido entre 
20 de abril e 7 de maio – à Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E. E. M., com vista à 
organização da Festa das Cruzes.

14. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 1º Trimestre de 2011 – Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

15. Para conhecimento. Relatório de Execução Orçamental relativo ao 2º Trimestre de 2011 – Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

16. Para conhecimento. Relatório de Gestão relativo ao 1º Semestre de 2011 – Empresa Municipal de Despor-
tos de Barcelos, E.E.M.

17. Celebração de acordo de cedência de interesse público - funções de assistente técnica no Gabinete de Apoio 
Técnico do Município.

18. Convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal.

19. Emissão de certidão de destaque de parcela. 

20. Emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos.

21. Ratificação de pedido de desafectação de terreno integrado em RAN.

22. Pedido de apoio logístico ao Município, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, bem 
como a cedência de materiais que constituem excedente nos Hortos Municipais destinados aos cursos de 
Educação e Formação de Horticultura e Jardinagem.

23. Ratificação dos despachos do Senhor Vice-Presidente da Câmara, no exercício de funções de Presi-
dente da Câmara, dado o impedimento do Sr. Presidente.

24. Ratificação dos despachos do vereador do Pelouro do Turismo, que no exercício das suas funções autorizou a 
cedência de apoio logístico.

Reunião de Câmara de 13 de janeiro de 2012 

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos ao início do ano letivo, às seguintes 
situações: 

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 4 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 4 alunos – escalão 2 
(B) – refeição 50% (0,73€).

Alunos do ensino pré-escolar: 8 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Cedência de instalações. Junta de Freguesia de Campo – realização de atividades ocupacionais durante 
a interrupção lectiva do 1.º período.

3. Atribuição de um subsídio no valor global de 1.812,00€, à Junta de Freguesia de Sequeade, para paga-
mento das despesas relacionadas com o espaço onde são servidas as refeições escolares, distribuído da 
seguinte forma, sendo o valor base de 6€/dia: 978,00€ , relativo ao ano 2010 (163 dias); 834,00€, relativo 
ao ano 2011 (139 dias).

4. Atribuição de um subsídio no valor de 2.760,00€ à Junta de Freguesia de Vila Seca para pagamento do 
arrendamento das instalações onde são fornecidas as refeições escolares.

5. Cedência de 29 exemplares de publicações da Câmara Municipal de Barcelos a entidades públicas e 
particulares.

6. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Cossourado, no valor de 1.867,50€, destinado ao pa-
gamento da substituição da auxiliar de acção educativa durante o 1.º período do ano lectivo 2011/2012.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 4.000,00€ ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim 
para pagamento das despesas com o espaço para o serviço de fornecimento das refeições aos alunos da 
freguesia de Cristelo; material e equipamento de lavagem.

8. Atribuição de um subsídio no valor global de 2.000,00€, à Fábrica da Igreja Paroquial de Faria para 
pagamento da renda do Salão Paroquial de Santa Maria de Faria, onde são servidas as refeições aos alunos 
do Jardim-de-Infância de Faria.

9. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 04.01.12, que aprovou o “2º 
Estudo de Revisão de Preços – Provisório” da Empreitada de “Centro Escolar de Barqueiros”.

10. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 04.01.12, que aprovou a mi-
nuta do contrato da empreitada do “Centro Escolar de Lijó”.

11. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a Revogação do Contrato de 
empreitada da obra “Remodelação e Valorização do Museu de Olaria”.

12. Minuta do Protocolo de Colaboração, com vista à construção, na freguesia de Paradela, do equipamen-
to denominado “Espaço Social do Enfermeiro”.

13. Protocolo de Formação Prática em Contexto de Trabalho entre o Município de Barcelos e a Escola 
Secundária de Barcelos.

14. Protocolo de Estágio entre o Município de Barcelos e a Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto 
Politécnico de Portalegre.

15. Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Escola Superior Agrária do Instituto Politéc-
nico de Viana do Castelo.

16. Protocolo de Formação Prática em Contexto de Trabalho entre o Município de Barcelos e a Escola 
Secundária/3 de Barcelinhos – 2 formandos.

17. Protocolo de Formação Prática em Contexto de Trabalho entre o Município de Barcelos e a Escola 
Secundária/3 de Barcelinhos – 5 formandos.

18. Protocolo de Formação Prática em Contexto de Trabalho entre o Município de Barcelos e a Escola 
Secundária/3 de Barcelinhos – 3 formandos.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 24.146,48 €, com IVA incluído, à Freguesia de Arcozelo, para 
pagamento do auto nº 9 da empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 45.000,00 € à Freguesia de Vila Seca, para aquisição do terreno 
necessário à ampliação do cemitério.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 7.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Roriz, para aquisição de monoblocos para a cantina da Escola de Bárrio.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 18.816,00 €, com IVA incluído, à Freguesia de Barcelinhos, para 
pagamento das obras de construção do parque desportivo na EB1 de S. Brás.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 3.662,80 €, com IVA incluído, à Freguesia de Silva, para a execu-
ção de obras de adaptação de casa de banho para unidade de autismo e reparação da EB1.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Gilmonde, para a execução das obras de ampliação do cemitério.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 21.000,00 €, à Freguesia de Barcelos, para a execução de obras 
de reparação dos passeios na Urbanização S. José.

26. Cedência de betuminoso à Freguesia de Tamel S. Fins, para solucionar o problema de drenagem de 
águas pluviais na Rua de Vila Verde.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00 €, à Associação Desportiva e Recreativa Juventude S. 
Martinho, como colaboração na execução de obras nas instalações desportivas.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 900,00 €, ao Círculo Católico de Operários, como colaboração na 
realização de atividades no ano de 2011.

29. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal que autorizou a aquisição de peças 
para a viatura que se encontra cedida à Guarda Nacional Republicana, pelo valor de 262,94 €.

30. Concessão de apoio técnico do Município à Freguesia de Macieira de Rates, com vista à elaboração do 
projeto para obras de beneficiação do edifício da Casa do Povo.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, aos Bombeiros Voluntários de Barcelos, como 
colaboração na aquisição de uma ambulância do “Tipo B” a fim de melhorar a prestação de serviço/cui-
dados aos utentes.

32. Ratificação do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Fundação Serral-
ves tendo como objecto a oferta de publicações por parte da Fundação Serralves, nomeadamente relati-
vas às exposições que o Museu de Arte Contemporânea anualmente promove, passando assim os leitores 
da Biblioteca Municipal de Barcelos a aceder a um conjunto de publicações de referência.

33. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Clube Automóvel do Minho – 4º Rali de 
Barcelos/2012.

34. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Desportos de 
Barcelos, E.E.M., com vista à realização do 4.º Rali de Barcelos/2012.

35. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Asso-
ciação de Futebol Popular de Barcelos, tendo por objetivo promover e desenvolver atividades de fomento, 
dinamização e coordenação na área desportiva, bem como definir os apoios a conceder para a sua imple-
mentação estabelecendo as condições em que a parceria será desenvolvida e que prevê uma compartici-
pação financeira, por parte do Município à Associação, no montante de 93.000,00 €.

36. Retificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Sobramsonhos – Associação 
AVAR.

37. Doação da moradia nº 9 (com o valor de mercado de 90.000,00€) do conjunto habitacional da Malhadoura, 
à Freguesia de Milhazes, com o objetivo de que o valor obtido na sua eventual alienação seja investido na obra 
de alargamento do cemitério da Freguesia.

38. Aprovação do Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional no Município de Bar-
celos e posterior envio à Assembleia Municipal para apreciação e votação.

39. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, datado de 04.12.2011,que autorizou 
a atribuição da Medalha de Mérito Municipal, grau prata, a João Baptista Lopes Monteiro, adjunto de 
Comando dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

40. Doação da antiga escola primária à Freguesia de Carapeços - edifício com um pavimento e logradouro, 
superfície coberta de 283/m2 e um logradouro de 754/m2, sito na Rua da Fariota.

41. Constituição de fundo de maneio da Divisão de Gestão de Frota e Equipamentos.

42. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara no exercício de funções de Presidente da Câ-
mara dado o impedimento do Presidente - Transporte de obras de arte – Empresa Municipal de Educação 
e Cultura de Barcelos, E.M.E.C..

43. Recurso hierárquico.

Reunião de Câmara de 27 de janeiro de 2012

Reunião de Câmara de 13 de janeiro de 2012

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


