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Rigor e responsabilidade

“As finanças municipais estão definitivamente no 
bom caminho. Ao fim de três anos de mandato, este 
executivo tirou o Município da linha vermelha no que 
diz respeito à assustadora trajetória do endivida-
mento que herdou.
Os números não mentem: de 2009 a 2012, conse-
guimos reduzir a dívida municipal de 48,9 milhões de 
euros para 28,4 milhões, à custa de um responsável 
controlo das receitas e das despesas.
A consolidação orçamental não foi, porém, feita às 
cegas e sem levar em conta a necessidade de inves-
timento e de apoio às famílias e empresas em difi-
culdade.
Os números, uma vez mais, são esclarecedores: em 
três anos, transferimos mais verbas para as fregue-
sias do que o anterior executivo em cinco, à razão de 
quase sete milhões por ano.
A política por nós seguida tem um nome: rigor na 
gestão das contas municipais, que hoje são uma 
referência nos anuários autárquicos realizados por 
entidades independentes, e responsabilidade nos 
investimentos de curto e médio prazo”.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

Barcelos é um dos concelhos do país com os impostos municipais mais 
baixos. No que toca à Derrama, o executivo presidido por Miguel Costa 
Gomes decidiu não cobrar qualquer imposto sobre o lucro das empre-
sas até ao volume de negócios de 150 mil euros, não agravando, assim, 
a carga fiscal que recai sobre as pequenas empresas por via do IRC 
(Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas).
Em relação ao IMI (Imposto Municipal sobre Imóveis), o Município redu-
ziu, em 2010, de 0,4 para 0,35 por cento a taxa para os prédios avalia-
dos. Uma tendência que se mantém em 2013, também para os prédios 
não avaliados, cuja taxa está fixada em 0,7 por cento.
Para os prédios avaliados, a taxa legal em vigor é de 0,5, mas o executi-
vo de Miguel Costa Gomes decidiu manter a taxa nos 0,35, menos 30 
por cento do que o legalmente previsto.
Um prédio avaliado em 100 mil euros pagaria, à luz dos limites máxi-
mos permitidos, 500 euros de taxa, mas, como a Câmara de Barcelos 
cobra apenas 0,35, o imposto a pagar será de 350 euros, o que equiva-
le a uma redução de 30 por cento relativamente à taxa máxima.
A decisão do atual executivo tem por objetivo alavancar a economia 
local, principalmente das pequenas e médias empresas, e aliviar o orça-
mento das famílias.

BARCELOS TEM DAS MAIS BAIXAS 
TAXAS MUNICIPAIS DO PAÍS
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O atual executivo camarário pôs um travão na 
galopante trajetória de crescimento do endivida-
mento municipal. Em apenas três anos ‒ 2010-
2012 ‒, a dívida à banca e a fornecedores pas-
sou de 49 milhões de euros para 28 milhões. 
Uma redução de 20 milhões que permite à Câ-
mara viver, atualmente, sob uma saudável saúde 
económico-financeira.
Quando foi eleito, em 2009, o executivo munici-
pal recebeu uma pesada herança no que diz res-
peito a passivos financeiros, razão pela qual teve 
de colocar em marcha uma rigorosa política de 
consolidação orçamental. Ao cabo de três anos 
de mandato, os resultados aí estão.
Logo no primeiro ano de mandato de Miguel Cos-

ta Gomes, o Município de Barcelos reduziu o en-
dividamento em mais de 11 por cento, poupando 
aos cofres da autarquia 5,5 milhões de euros.
Em 2011, a redução da dívida foi ainda mais 
acentuada: 9,7 milhões de euros, ou seja, qua-
se 20 por cento em relação ao ano de 2009. A 
consolidação orçamental manteve-se em 2012, 
ano em que a dívida desceu mais 11 milhões de 
euros, fixando-se nos 28 milhões ‒ 22 milhões à 
banca e seis milhões a fornecedores.
Concluindo: entre 2009 e 2012, a redução da 
dívida foi superior a 41 por cento, meta que só 
foi possível atingir graças a um exigente controlo 
entre a receita e a despesa e um responsável in-
vestimento municipal.

CÂMARA REDUZ DÍVIDA
EM 20 MILHÕES DE EUROS

Banca

Fornecedores

30,5€  
27,7€  

24,9€  

22,4€ 
18,4€ 

15,3€  
14,3€  

6€ 

Dívida à banca e fornecedores em milhões de euros

Total da dívida em milhões de euros

48.9 €
43 € 39,2 €

28,4 €
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O executivo municipal liderado por Miguel Costa Gomes é o recordista das 
transferências para as Juntas. Desde que tomou posse, há três anos, 20,5 
milhões de euros já foram investidos nas freguesias, o que representa uma 
média de 6,8 milhões de euros por ano, o valor mais alto de sempre.
Quando comparado o período entre 2005 e 2009, ano em que se realizaram 
Eleições Autárquicas, concluiu-se que o atual executivo transferiu mais em 
três anos – 20,5 milhões – do que a anterior equipa municipal em cinco – 19,1 
milhões. Ou seja, os investimentos realizados nas 89 freguesias aumentaram 
exponencialmente, atingindo os 44 por cento no final do ano passado.

FREGUESIAS RECEBERAM VALOR MAIS ALTO DE SEMPRE

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012 

8

7

6

5

4

3

2

1

0

Milhões
de euros

4,486€

2,626€

3,662€

4,373€
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Anterior executivo
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FREGUESIAS RECEBERAM VALOR MAIS ALTO DE SEMPRE
A política de investimentos nas freguesias come-
çou a mudar, como mostram os dados, quando o 
atual executivo chegou à Câmara. Em 2009, o 
Município de Barcelos transferiu quatro milhões 
de euros. Apenas um ano depois, já com Miguel 
Costa Gomes como presidente, as Juntas recebe-
ram 5,3 milhões de euros, mais 33 por cento do 
que nos 12 meses anteriores.
Já em 2011, mesmo numa conjuntura económico-
financeira marcada pela austeridade, as verbas 
transferidas para as freguesias atingiram o maior 
montante de sempre, chegando aos 7,6 milhões de 

euros, ao abrigo do “Protocolo 200 por cento” e atra-
vés de investimentos diretos.
Apesar da quebra de receitas municipais e dos cor-
tes impostos pelo Orçamento do Estado, a Câmara 
de Barcelos manteve, em 2012, o nível de investi-
mento nas freguesias, para as quais foram transa-
cionados 7,5 milhões de euros.
Um valor que contrasta com os 4,4 milhões aplica-
dos em 2005 e, ainda mais, em 2006, um ano após 
as eleições, quando o anterior executivo apenas in-
vestiu 2,6 milhões no maior concelho do país em nú-
mero de freguesias.

2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012 

4,003€

5,330€

7,635€ 7,572€
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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: 10 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 25 alunos – 
escalão 2 (B) – refeição 50% (0,73€).
Alunos do ensino pré-escolar: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Atribuição de subsídio no valor de 4.000,00€ à Junta de Freguesia de Silveiros, para custear as despe-
sas com o transporte dos alunos para o refeitório da Santa Casa da Misericórdia, durante o 1.º período 
e parte do 2.º período do ano lectivo 2011/2012 e também para pagamento das obras de beneficiação 
do edifício escolar.

3. Atribuição de um subsídio no valor de 4.320,00€ (2.160,00€ por cada ano lectivo) à Junta de Freguesia 
de Alheira para pagamento do arrendamento das instalações, destinadas a atividades letivas, à ACRA 
(Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira) e pagas pela Junta de Freguesia.

4. Doação à Biblioteca Municipal de Barcelos de documentação pertencente às Termas do Eirogo.

5. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ à Junta de Freguesia de Fornelos, para custear as 
despesas com o transporte de alunos da freguesia que frequentam os 3.º e 4.º anos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico da EB1 de Vila Seca.

6. Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano lectivo 2011/2012.

7. Programa de generalização do Inglês e de outras atividades de enriquecimento curricular. Ratificação 
dos acordos de colaboração celebrados entre o Município de Barcelos, os nove Agrupamentos que com-
põem a rede escolar do concelho, a Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos e a Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos.

8. Cedência de instalações. Junta de Freguesia de Alvelos – Utilização das instalações da EB1/JI de Al-
velos, para os dias 15 e 16 de setembro. Junta de Freguesia de Remelhe – Utilização das instalações da 
cantina da EB1/JI de Remelhe, dia 14 de setembro.

9. Atribuição de subsídio no valor de 500,00€ ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, destinado ao 
apetrechamento de uma sala de Jardim-de-Infância de Vila Boa.

10. Isenção do pagamento de passe escolar a quatro alunos, por razões sócio-económicas.

11. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00€ ao Grupo de Amigos de D. António Barroso para 
comparticipar nas despesas com a edição do II Volume dos Estudos sobre D. António Barroso – Esta 
publicação agrega as conferências feitas desde 2007 até ao presente sobre a vida e a obra de D. António 
Barroso.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 4.000,00 € ao Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, 
de Cristelo, para pagamento do aluguer do espaço destinado ao serviço de refeições da EB1 de Ferreiros.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € à Unidade da Liga Portuguesa Contra o Cancro – 
Núcleo Regional do Norte de Barcelos, como colaboração no desenvolvimento dos seus projetos.

14. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino (tarefeiras).

15. Atribuição de subsídio no valor de 600,00€, ao Círculo Católico de Operários de Barcelos, para paga-
mento do transporte relativo à deslocação de cidadãos a Lisboa para um programa de televisão.

16. Doação de uma parcela de terreno à Freguesia de Pousa, destinada a equipamento de utilização 
colectiva, com a área de cento e oitenta metros quadrados, resultante da operação de loteamento, 
para que a mesma possa celebrar um Acordo de Cedência da parcela em causa com o Agrupamento de 
Escuteiros nº 937, sedeado na freguesia da Pousa.

17. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a informação prestada 
pela Divisão de Obras e Projectos Municipais e adjudicou a empreitada de “Recuperação, ampliação e 
valorização do Museu de Olaria de Barcelos-2”.

18. Adenda ao protocolo celebrado em 07 de outubro de 2011 entre o Município de Barcelos e a Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos, que tem como objecto os termos e condições da cedência/utilização, 
por parte da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, de espaços destinados a salas para actividades 
lectivas e de enriquecimento curricular, polivalente/ginásio e funcionamento do refeitório, a qual con-
templa, o aditamento da alínea e) à cláusula segunda e alteração da cláusula quarta.

19. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Freguesia de 
Grimancelos, tendo como objeto o financiamento da aquisição de uma viatura automóvel adequada 
ao transporte dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, residentes na freguesia de Grimancelos, para o 
Centro Escolar de Viatodos.

20. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Freguesia de 
Minhotães, tendo como objeto o financiamento da aquisição de uma viatura automóvel adequada ao 
transporte dos alunos do 1º ciclo do ensino básico, residentes na freguesia de Minhotães, para o Centro 
Escolar de Viatodos.

21. Contrato – Programa entre o Município de Barcelos e a Barcelos Sénior-Associação Educacional, 
Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente, tendo por objeto definir as condições para a pro-
moção e desenvolvimento educativo, cultural e social da população sénior do concelho de Barcelos, que 
fazem parte do programa educativo, cultural e social da Câmara Municipal de Barcelos e da Associação.

22. Parecer do Núcleo Executivo do CLAS de Barcelos sobre o «Projecto 27/CLDS/BRA», denominado 
«CRES – Centro de Recursos e Envolvimento Social de Arcozelo – Barcelos».

23. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Galegos S. Martinho, para exe-
cução de obras de alargamento e requalificação do cemitério – 2ª Fase, o qual será pago durante o 1º 
trimestre de 2013.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Panque, para execução de obras de 
alargamento do cemitério, o qual será pago durante o 1º trimestre de 2013.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 € à Freguesia de Lijó, para execução de obras de 
ampliação do cemitério – 2ª Fase, o qual será pago durante o 1º trimestre de 2013.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 8.029,50 € à Freguesia de Areias S. Vicente, para a construção 
de passeios junto à EB1, o qual será pago durante o 1º trimestre de 2013.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 6.370,60 € à Freguesia de Vila Boa, para pagamento do auto nº 
23 – TNP da empreitada de “construção da Sede de Junta”, o qual será pago durante o 1º trimestre de 2013.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 23.876,76 € à Freguesia de Abade de Neiva, para pavimenta-
ção da Rua da Escola Velha, o qual será pago durante o 1º trimestre de 2013.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa de Roriz, como 
colaboração na organização do Festival “SoutoRock/2012”.
31. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € à Associação de Estudantes do IPCA, como colabo-
ração na realização da Queima das Fitas e Recepção ao Caloiro/2012.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € ao Grupo de Música Popular de Roriz, como colabo-
ração para custear a passagem das gravações das cassetes que possuem para CD’s, uma vez que, devido 
às novas tecnologias, as mesmas se encontram desactualizadas.

33. Desfile de Carnaval - 2013. Regulamento.

34. Concurso de Máscaras - 2013. Regulamento.

35. Despesas de representação. Pessoal dirigente dos serviços e organismos da Administração Central, 
Regional e Local do Estado.

36. Adjudicação de empréstimo de médio e longo prazo à Caixa Geral de Depósitos, nos termos do programa 
de concurso e da proposta apresentada, e submeter esta decisão à aprovação da Assembleia Municipal.

37. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de terreno classificado no Regulamento do PDM em 
RAN, com vista à ampliação do cemitério de Lijó.

38. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da ampliação de uma unidade industrial localizada 
na Rua dos Queijeiros, n.º 184, freguesia de Abade de Neiva, em espaço urbano de baixa densidade, 
espaço florestal e Reserva Agrícola Nacional.

39. Pedido de autorização da despesa para contratação de fornecimento contínuo combustíveis rodovi-
ários em postos de abastecimento público e a granel.
40. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de Manutenção do Programa de Revisão de 
Preços - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.

41. Ratificação do despacho que autorizou a celebração do contrato de “Aquisição de garrafões de água 
e mangas de copos de plásticos para jardins de infância e escolas básicas do 1º ciclo para o ano letivo 
2012/2013”. 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).

42. Ratificação do despacho que autoriza a celebração de contrato de empreitada de obras públicas 
para a “Reabilitação do Largo Dr. Manuel Barbosa em Viatodos”. 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).

43. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que homologou a avaliação de desem-
penho de dois trabalhadores.

44. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a antecipação de receita 
para o compromisso relativo ao contrato para a empreitada de “Recuperação, Ampliação e Valorização 
do Museu de Olaria de Barcelos.”

45. Fixação da Taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis para 2013 – manutenção das taxas que vêm 
sendo praticadas: 0,7% para os prédios urbanos e de 0,35% para os prédios urbanos avaliados.

46. Ratificação do “Despacho Nº 18/2012”, datado de 13.09.2012, do Presidente da Câmara Municipal 
que ordena a notificação da “ADB – Águas de Barcelos, SA” para de imediato pagar ao Município a 
quantia de 504.360,03€, a título de TRSU correspondente ao valor cobrado nos meses de Maio, Junho, 
Julho e Agosto, acrescida dos juros de mora vencidos que na presente data se computam no montante 
de 5.112,69€; dar conhecimento à concessionária “ADB - Águas de Barcelos, SA.” e acionar a garantia 
bancária nº 125/02/0654392 emitida pelo “Millennium BCP” e “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 
Madrid”, entregue pela concessionária para garantia do cumprimento das suas obrigações, devendo 
aquele sindicato bancário ser notificado para pagar ao Município de Barcelos a quantia de 509.472,69€.

47. Pedido de lembranças. ATP – Associação Têxtil e Vestuário de Portugal.

48. Cedência de apoio técnico à Associação Comercial e Industrial de Barcelos, para a elaboração do 
projeto “Cidade Têxtil”.

49. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: Cedência 
de empilhador e operador para descarregar duas mesas de “Ténis de Mesa” – Escola Secundária Alcai-
des de Faria; isenção de taxas pela ocupação de espaço – XXX Passeio Mercedes Benz - Clube Português 
de Automóveis Antigos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Concerto de guitarra pelo jo-
vem barcelense João Carlos Carvalho Dias.

50. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal – Sons & Companhia, Escola de Música; cedência do Auditório 
Municipal – Seara Nova, Centro Naturologista; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Sons & 
Companhia; cedência de 50 grades – Junta de Freguesia de Barqueiros; cedência de 30 grades – Junta de 
Freguesia de Martim; Cedência de 30 grades – Confraria de Sta Luzia – Encourados.

51. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Desporto e Transportes, que aprovou o se-
guinte: cedência de um espaço na Central de Camionagem – Grupo de Danças e Cantares de Barcelos.

Reunião de Câmara de 7 de setembro de 2012

1. Atribuição de subsídio no valor global de 698.953,71€ aos alunos do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico, como apoio social ao almoço escolar, para o ano letivo 2012/2013:
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico:
872 Alunos (Escalão 1 - A) refeição gratuita; 1551 Alunos (Escalão 2 - B) refeição 50%.
Alunos do ensino pré-escolar:
322 Alunos (Escalão 1 - A) refeição gratuita

2. Minuta do protocolo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Barcelos e as instituições 
que fornecem o serviço de refeições aos alunos do 1.º ciclo e Jardins-de-Infância do concelho, para o 
ano letivo 2012/2013.

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

4. Comparticipação na despesa do passe escolar em 50% para o ano lectivo 2012/2013, a 11 alunos da 
freguesia de Balugães, no percurso Balugães/Viana do Castelo, e que se traduz num acréscimo anual de 
1064,80€ à despesa já prevista. 

DELIBERAÇÕES

Reunião de Câmara de 21 de setembro de 2012

Reunião de Câmara de 7 de setembro de 2012
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5. Cedência, a título definitivo, do mobiliário existente nas duas salas onde se desenvolviam as activida-
des letivas na escola EB1 de Góios à respetiva Junta de Freguesia, para dinamizar cursos de formação 
para jovens e adultos.

6. Cedência, a título definitivo, de 10 mesas, 20 cadeiras usadas, 1 quadro e 1 armário, recuperadas de 
escolas encerradas e existentes nos armazéns do Município à Associação Cultural e Desportiva Alcaides 
de Faria, com sede na freguesia de Faria, para apetrechamento de uma sala multiusos.

7. Cedência, a título definitivo, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos, do 
seguinte material usado no serviço de refeições dos alunos das freguesias de Viatodos, Grimancelos e 
Minhotães, prestado até final do ano letivo 2011/2012 nas instalações daquela Associação: 20 mesas, 
80 cadeiras, 1 estufa, 1 armário, 80 unidades constituídas por pratos, tigelas, grafos, facas e colheres.

8. Autorização para usar imagens de peças e fotografias do Museu de Olaria com a finalidade de serem 
introduzidas numa base de dados sobre loiça preta em Portugal.

9. Cedência de instalações: Junta de Freguesia de Negreiros – Utilização do logradouro da EB1 de Ne-
greiros no dia 28 de julho; Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de Sangue do concelho de 
Barcelos – Utilização das instalações da cantina da EB1/JI de Moure, no dia 12 de agosto; Uniself– Uti-
lização das instalações da cantina da EB1/JI de Tamel S. Veríssimo, durante o período de 3 de setembro 
até ao início do ano escolar.

10. Cedência de dois metros cúbicos de areia fina ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, para a 
caixa de saltos, utilizada pelos alunos nas aulas de Atividade Física e Desportiva.

11. Doação de peças ao Museu de Olaria: 1 peça de olaria datada do século XVII, doado pelo Sr. Fernan-
do Moncada Costa e Alexandrina Andrade; 14 músicos da autoria de Manuel Joaquim Pereira Miranda, 
doados pelo próprio; duas peças de figurado com marca MC, doado pela Sr.ª Maria Cláudia Milhazes.

12. Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano letivo 2011/2012, no valor de 11,68€.

13. Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano letivo 2010/2011, no valor de 127,02€.

14. Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano letivo 2010/2011, no valor de 21,90€.

15. 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 letivo 2011/2012.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 € à Freguesia de Rio Covo Santa Eugénia, para 
execução de obras de alargamento de vias.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 6.837,00 €, à Freguesia de Fonte Coberta, para execução de 
obras de reparação do telhado do edifício da EB1 e Jardim-de-Infância.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho corres-
pondente a 50% do custo total da pavimentação da Rua do Carregal que dá acesso ao IPCA.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 € à Freguesia da Silva, para execução de obras de 
alargamento do cemitério.

20. 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.

21. Inclusão de uma viatura dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos na Apólice de Seguro da Frota 
Automóvel do Município.

22. Ratificação da adenda ao protocolo celebrada entre o Município de Barcelos e a “Associação Rock 
na Barragem”.

23. Protocolos de colaboração para definição das condições de realização de sete estágios na Câmara 
Municipal.

24. Loteamento no lugar de Faial, Abade de Neiva – Celebração de acordo de cooperação que autoriza 
ocupação do domínio público do Município de Barcelos.

25. Ratificação do Protocolo de Cooperação “Galo de Capoeira” celebrado entre o Município de Barcelos 
e o Centro Zulmira Pereira Simões, de Roriz.

26. Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços para a limpeza periódica da fossa de hidro-
carbonetos existente no Parque de Viaturas - 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.

27. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços na área funcional 
do Cemitério Municipal de Barcelos - 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.

28. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza no 
Mercado Municipal, com a ESSIEL - 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.

29. 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.

30. Contratação de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho 
de Barcelos para o ano letivo 2012/2013 - Aprovação da minuta de adenda ao contrato. 

31. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de contrato de 
“Aquisição de artigos de papelaria para o período de um ano”. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 - Lei dos 
compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).

32. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais - Aquisição de serviços para o 
transporte de crianças portadoras de deficiência para o ano lectivo 2012/2013. Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012 – Lei dos compromissos e pagamentos em atraso (LCPA).

33. Acompanhamento técnico da obra destinada a Centro de Acolhimento Temporário da APAC -  Asso-
ciação de Pais e Amigos de Crianças.

34. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Construção de um Lar de Idosos, particular, na Rua 
da Igreja, da Freguesia de Faria.

35. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 1º Trimestre de 2012 – Empresa 
Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M.

36. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal datado de 20.08.2012 que 
aprovou a informação prestada pela Divisão de Obras e Projectos Municipais e a Conta Final 
da empreitada de “Requalificação das EM 505-3 e EM 570 entre Viatodos, Grimancelos e Igreja 
de Minhotães”, que apresenta um saldo do contrato inicial, a favor do Município, no valor de 
220.495,52 €.

37. Apreciação e aprovação, para efeitos de audiência prévia das entidades bancárias consultadas pelo 
Município de Barcelos, do Relatório Preliminar apresentado pela “Comissão de Análise das Propostas” 
no âmbito da operação de financiamento bancário.

38. Ratificação de emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos.

39. Emissão de certidão de destaque de parcela.

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

41. Retirada da Minuta 

42. Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M. Pedido de um veículo para transporte 
de exposição. 
 
43. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a realização da despesa 
no valor 2.000,00 como colaboração na realização das comemorações dos 303 anos do Regimento de 
Cavalaria Nº 6 – Braga, no âmbito da cooperação prestada pela entidade ao Município, nomeadamente 
em benefício da causa pública (combate a incêndios).

44. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal datado de 04.08. 2012 que auto-
rizou a despesa com a aquisição de peças para a reparação da viatura que se encontra afeta à Guarda 
Nacional Republicana de Barcelos.

45. Para conhecimento: Parecer Final Nº 1/2012 relativo à Inspecção Ordinária efectuada ao Município 
de Barcelos em 2011, que incidiu sobre a “Concessão da Exploração e Gestão dos Serviços Municipais 
de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Barcelos” e “Parceria 
Público-Privada”. 

Reunião de Câmara extraordinária de 31 de julho de 2012

1. Atribuição de subsídio aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, correspondente ao valor da fatura de 
aquisição dos manuais escolares obrigatórios para o ano letivo 2012/2013.

2. Rejeição de petição de recurso hierárquico.

3. Rejeição de petição de recurso hierárquico.

4. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais – Fornecimento contínuo de 
pneus para a frota municipal 2012/2013. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro - Lei dos Com-
promissos e Pagamentos em Atraso (LCPA).

5. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de segurança e vigi-
lância humana para as instalações do Município de Barcelos. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de 
dezembro - Orçamento de Estado 2012.

6. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços de Fornecimento 
de Plataforma Electrónica de Contratação Pública - Vortal - 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.

7. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de Aquisição de Serviços de recolha de caní-
deos e utilização de canil - CIM - 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.

Reunião de Câmara de 27 de julho de 2012

1. Cedência de instalações: Associação de Pais e Encarregados de Educação de Fornelos – utilização das 
instalações da EB1/JI de Aborim, até 10 de Agosto, para o desenvolvimento da Componente de Apoio 
à Família; Associação de Pais e Encarregados de Educação de Remelhe – utilização das instalações da 
cantina da EB1/JI de Remelhe, no período de 8 a 30 de Julho, para o desenvolvimento da Componente 
de Apoio à Família.

2. Prorrogação dos acordos de cedência de interesse público de cinco trabalhadores, de 16/08/2012 a 
31/12/2012.

3. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços de serviços de limpe-
za na Central de Camionagem do Município de Barcelos, com a ESSIEL - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, 
de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012. Pedido de autorização para assunção de Compromis-
sos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

4. Conta final da empreitada “Frente Fluvial Nascente”.

5. Conta Final da empreitada “Construção do Jardim-de-Infância e cantina (Fase I) e Remodelação da 
Escola do 1º Ciclo (Fase II), em Viatodos.”

6. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, respeitante à “Abertura de Crédito/
Empréstimo de médio e longo prazo/obras financiadas”.

7. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Legalização de uma indústria têxtil requerida por 
Vicente da Silva Pereira - Rua Nossa Senhora da Apresentação, nº 239, na freguesia de Viatodos.

8. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Legalização da ampliação duma indústria requerida 
por D.G.L. Confeção Têxtil, Unipessoal, Lda. - Lugar de Gandra, na Freguesia de Campo.

9. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e Sons Macios – 
Café, Snack-Bar, Unipessoal, Lda. tendo como objecto estabelecer os termos e condições para a realiza-
ção no Concelho de Barcelos, no período compreendido entre 13 de Julho e 02 de Setembro de 2012, 
do evento “Aqui Há Galo – Barcelos 2012”.

10. Antecipação de Receita / Compromisso Relativo a Refeições Escolares.

Reunião de Câmara de 27 de julho de 2012



«    BOLETIM  .  FEVEREIRO ' 138

11. Concurso Público n.º 4/2012, com publicação no JOUE, para a “Contratação de serviços de for-
necimento de refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos para o ano letivo 
2012/2013” – Aprovação do relatório final, adjudicação da prestação de serviços e aprovação da minuta 
do contrato.

12. Recepção Provisória da Empreitada de “Ampliação da Escola EB 1 Alcaides de Faria, em Barcelinhos”. 
Apreciação e decisão do recurso hierárquico e reserva de direitos.

13. Empreitada de “Instalações Sanitárias e Arrumos na Parte Velha do Cemitério Municipal de Barce-
los”. Apreciação e decisão do recurso hierárquico e reserva de direitos.

14. Emissão de certidão de destaque de parcela.

15. Ratificação da emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos.

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

17. Comparticipação da Renda de Casa. Cancelamentos e alterações de escalão.

18. Ratificação do protocolo celebrado entre o Município de Barcelos e a Faculdade de Ciências Sociais 
do Centro Regional de Braga, da Universidade Católica Portuguesa sobre as “Normas para a avaliação e 
selecção dos elementos das Instituições de estágio responsáveis por acompanhar estudantes”.

19. Pedido de lembranças. Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim.

20. Ratificação, os despachos do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: 
isenção de taxas pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Um Dia pela Vida; isenção de taxas 
pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Clínica de Psicologia – Joelma Duarte.

21. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou a cedência de 300 metros 
lineares de pedra usada existente em estaleiro à Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos 
para o arranjo exterior do terreno da antiga escola de Abade de Neiva, conforme Protocolo celebrado 
entre a EMEC e a Junta de Freguesia de Abade de Neiva.

22. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do 
Auditório Municipal – Delegação de Campo da Cruz Vermelha Portuguesa; empréstimo de cadeiras para 
a Tenda das Tertúlias – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos; cedência do Auditório 
Municipal – Associação Portuguesa de História da Vinha e do Vinho; cedência do Auditório Municipal – 
Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores do Município; cedência do Salão Nobre – Conservatório 
de Música de Barcelos.

23. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Trânsito, que aprovou o seguinte: apoio logístico 
– Festividades S. Tiago, freguesia de Cambeses.

24. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Ambiente, que aprovou o seguinte: limpeza das 
ervas daninhas do espaço interior aberto – Tribunal Judicial de Barcelos.

Reunião de Câmara de 13 de julho de 2012

1. Cedência de instalações: Junta de Freguesia de Carvalhal – utilização das instalações da cantina da 
EB1/JI de Carvalhal, no período entre 9 de julho e 31 de lulho; Junta de Freguesia de Perelhal – utilização 
das instalações da cantina da EB1/JI de Perelhal, no dia 14 de julho; Associação de Pais de Aborim – 
utilização das instalações da EB1/JI de Aborim, no período de 02 de julho a 27 de julho; Associação de 
Pais do JI da Várzea – utilização das instalações do JI da Várzea, no dia 5 de julho; Associação de Pais de 
Milhazes – utilização das instalações da EB1/JI de Milhazes até ao dia 7 de agosto.

2. Alteração do Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Sobramsonhos 
– Associação Avar.

3. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal datado de 05.07.2012 que aprovou a 
informação emitida pelo Departamento Financeiro e autorizou o aumento dos Fundos Disponíveis por 
antecipação da receita dos FEF, relativo à Aquisição de Serviços de Transporte Escolar para o Ano Lectivo 
2012/2013.

4. Retirada da minuta.

5. Freguesia de Pedra Furada. Alteração da finalidade de parte do subsídio deliberado.

6. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno destinada a ampliação de 
indústria no Lugar de Cabanos, Freguesia de Galegos Santa Maria.

7. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Legalização e ampliação de construção no Lugar de 
Vilarinho, da Freguesia de Encourados, para um empreendimento de turismo no espaço rural com a 
classificação de Casa de Campo.

8. Ratificação da decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal, datada de 9.07.2012, que aprovou o 
Relatório Preliminar da avaliação das propostas dos concorrentes ao concurso público para a Contrata-
ção de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos 
para o ano letivo 2012/2013”.

9. Retirada da minuta.

10. Ratificação da decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a revisão de preços 
provisória relativa à empreitada de “Frente Fluvial Nascente”.

11. Ratificação da decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada 
pelo Departamento Adm. e Cons. do Território e a decisão tomada em 24.05.2012 relativamente à em-
preitada “Frente Fluvial Nascente”.

12. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara que autorizou a inclusão de três viaturas, 
propriedade dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, na apólice da frota automóvel do Município.

13. Doação de peças de artesanato ao Município de Barcelos pela artesã Maria Esteves Gonçalves Barbosa.
14. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: instala-
ção de quadros eléctricos – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M. – 30ª Feira do 
Livro; cedência de uma bandeira e 6 galos de Barcelos – Centro Social de Aguiar.

15. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: fornecimento 
de cartografia vectorial e ortofotomapas do Concelho – Projecto ENERDAS – Universidade do Minho.

16. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo, que aprovaram o seguinte: ação 
de sensibilização e cedência de um compostor – Casa do Povo de Alvito S. Pedro; cedência de 40 ga-
linhos – encontro anual de invisuais – Nuno Miguel Araújo; cedência de contentores para depósito de 

lixo – acampamento comemorativo do 35º aniversário – Agrupamento 618 – Escuteiros de Galegos Sta 
Maria; cedência de duas árvores para o jardim – Casa do Povo de Alvito; cedência de 4 lembranças – 
Associação Tertúlia Barcelense; cedência de 6 lembranças – Federação Concelhia de Associações de Pais 
do Concelho de Barcelos.

Reunião de Câmara de 29 de junho de 2012

1. Cedência de dois exemplares do livro “Inês e a Galinha Pedrês que sabia contar até três e falava Ola-
rês”, um em português e outro em inglês, a 23 Bibliotecas Escolares da área educativa do concelho.

2. Ratificação da autorização para a utilização de instalações.

3. Perdão de dívida, no valor de 132,13 €, referente a refeições escolares de aluna, devido a debilidade 
económica do respetivo agregado familiar, no ano letivo 2010/2011.

4. Pagamento em prestações de dívida, no valor de 402,96€, referente a refeições escolares de alunos, 
no ano letivo 2010/2011.

5. Doação da antiga escola primária à Freguesia de Mariz.

6. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, datado de 22.06.2012, que 
aprovou as informações da DOPM, o projecto de execução e as peças de procedimento e autorizou a 
despesa e a abertura de um concurso público urgente para a execução da empreitada de “Recuperação, 
ampliação e valorização do Museu de Olaria de Barcelos – 2”, nos termos e condições constantes da 
informação da DOPM e das peças de procedimento.

7. Ratificação da declaração de idoneidade emitida pelo Presidente da Câmara Municipal, datada de 
22.06.2012, solicitada pelo Centro Social, Cultural e Recreativo Abel Varzim, de Cristelo.

8. Ratificação do contrato de comodato celebrado entre o Município de Barcelos e o IPCA - Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave, tendo como objeto a cedência de uma área de 400 m2, propriedade 
do IPCA, necessária para a execução do projecto denominado por “Passagem Superior Sobre o Corredor 
Verde da Ribeira de Patarro” – afluente do Rio de Vila – afluente do Rio Cávado.

9. Ratificação da adenda ao protocolo “Festival Milhões de Festa – Barcelos” celebrado entre o Municí-
pio de Barcelos e a empresa Lovers & Lollypops, Unipessoal, Lda., para a realização do Festival Musical 
Milhões de Festa, em Barcelos, no mês de Julho.

10. Plano de Actividades e Orçamento da Empresa Municipal Desportos de Barcelos, E.E.M. para o ano 
de 2012.

11. Contrato-Programa entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, 
E.E.M., o qual tem por objeto a realização das atividades previstas no Plano de Actividades e Orçamento 
de 2012, mediante uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 1.077,333,89 €.

12. Toponímia das seguintes freguesias, que foram objecto de deliberação e aprovação em reunião 
da Comissão de Toponímia, realizada em 22 de Junho: Freguesia de Durrães; Freguesia de Gilmonde 
– Atribuição do topónimo “Travessa Nossa Senhora da Ajuda”; Freguesia de Manhente – Atribuição do 
topónimo “Travessa da Longra”; Freguesia de Creixomil – correcção do topónimo, em vez de Rua do 
Salgueirinho, deve ser Rua de Salgueiral.

13. Retificação à minuta do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo – Apoio a Desportistas a 
Título Individual, aprovada na reunião extraordinária de 11.04.12, no que se refere apenas à modalidade 
desportiva desenvolvida pelo atleta Luís Filipe Martins Dias.

14. Protocolos de Formação Prática em Contexto de Trabalho com: Universidade da Beira Interior, Escola 
Profissional de Esposende e Instituto Politécnico de Bragança.

15. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de Arquitetura/
Assistência técnica, na fase de concurso e assistência técnica na fase de execução da obra, relativo à 
obra de Recuperação, Ampliação e Valorização do Museu de Olaria de Barcelos – 2. Artigo 26.º da Lei n.º 
64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.

16. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de contrato(s) para 
o fornecimento contínuo de lubrificantes e produtos afins. Ajuste Direto n.º 9/12. Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012.

17. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de Publicidade 
Institucional (Acção Informativa e Publicitária), 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.

18. Comparticipação da renda de casa - cancelamentos e alterações de escalão.

19. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a cedência de árvores à 
Junta de Freguesia de Barqueiros.

20. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência de 
DVD’s e capas para CD’s - Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes (Projecto PASSE); cedência de lanche 
saudável - Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes (Projecto PASSE) – caminhada saudável.

21. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Desporto, que aprovou o seguinte: cedência de 
um troféu – Associação Feira da Isabelinha (Torneio de Futebol).

22. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo, que aprovaram o seguinte: listagem 
de peças de artesanato cedidas no âmbito das competências delegadas, para promoção turística; ce-
dência de 2 galos médios – Barcelense no programa da TVI; cedência de 120 give-aways – Passeio BTT 
- Bombeiros Voluntários Barcelinhos; cedência de 15 give-aways – Núcleo de Estudantes de Medicina 
da Associação Académica de Coimbra; 10 lembranças para os oradores – II Jornadas de Saúde – Santa 
Casa da Misericórdia de Barcelos.

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

Reunião de Câmara de 13 de julho de 2012
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