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A Câmara Municipal de Barcelos apoiou, no ano passado, 437 agregados 
familiares com dificuldades em pagar a renda de casa, o que representou 
um custo de 633.202,94 mil euros.
O Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional do 
Município de Barcelos é um instrumento que “pretende garantir o direito à 
igualdade de oportunidades e à coesão social, evitando a criação de guetos 
e permitindo uma dispersão dos alojamentos de grupos sociais socialmente 
mais desfavorecidos e particularmente vulneráveis à exclusão social”, 
defende o presidente da autarquia, Miguel Costa Gomes.
Este apoio à renda depende única e exclusivamente das receitas do 
Município, que têm vindo a cair por força dos constrangimentos provocados 
pela diminuição das tranferências do Orçamentos do Estado e das receitas 
próprias. Apesar dessa dependência, a Câmara não diminuiu o apoio a estas 
famílias, que em Dezembro de 2013 eram já 437 agregados, na satisfação 
das suas necessidades de habitação, dado que há estratos da população 
que por motivos de ordem económica e social não conseguem aceder, por si 
sós, a uma habitação condigna. 
Os dados recolhidos, no último semestre do ano que passou mostram que, 
infelizmente, estamos perante uma realidade difícil de contornar – grande 
parte dos subsídios destinam-se a famílias monoparentais (número que 
tem vindo aumentar de forma significativa), uma realidade seguida de perto 
por este executivo e que vem confirmar o que Manuel Costa Gomes tem 
vindo a referir deste 2009: “A ajuda e a atenção dada pelo município aos 
apoios sociais é vital. Estão em causa pessoas e todos merecemos uma vida 
condigna, ter uma casa e poder chegar ao final do mês um bocadinho menos 
preocupados. Acredito que é meio caminho andado para um futuro melhor”.

RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E CIDADANIA     
Os efeitos das medidas de austeridade im-
postas pelos sucessivos Orçamentos de Esta-
do estão à vista de todos e foram reforçados 
numa das recentes declarações do Primeiro 
Ministro: "os portugueses estão pior, mas o 
país está melhor...". Trata-se de uma análise 
perversa com a qual nos recusamos a pactuar.  
Crianças que chegam à escola sem pequeno-
almoço, jovens que não seguem estudos supe-
riores ou que os abandonam porque não têm 
condições monetárias, pais que trabalham 12 
horas por dia e não conseguem pagar a sua 
casa – estes são os dias difíceis a que temos 
vindo a assistir um pouco por todo o país.
No que compete ao Município de Barcelos, 
estamos atentos a estas realidades sociais, 
existindo um esforço permanente e exponen-
cial de acompanhamento, avaliação e apoio às 
famílias e aos alunos, muito para além do con-
sagrado nos diplomas legais, como o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais.  
Apesar do orçamento municipal ser cada vez 
mais reduzido pela diminuição, bastante signi-
ficativa, das transferências do Orçamento de 
Estado, e da quebra de receitas próprias, as 
nossas prioridades mantêm-se e estão à vista 
de todos. 
Prestamos apoios a centenas de famílias vul-
neráveis, no arrendamento e na habitação so-
cial, nos subsídios e protocolos estabelecidos 
com diversas instituições que visam colmatar 
falhas graves existentes no Serviço Nacional 
de Saúde, seja  na oftalmologia, na medicina 
dentária, ou nos transporte de doentes. Te-
mos inúmeros projetos que assumimos para 
garantir a existência de condições de acesso 
e tratamento idêntico para todas as crianças, 
nomeadamente quanto à comparticipação de 
refeições escolares, distribuição de fruta nas 
escolas do concelho, de pequenos-almoços 
gratuitos para os alunos dos jardins de infância 
e do 1º Ciclo, nos apoios aos transportes es-
colares e na oferta de manuais escolares, bem 
como na atribuição de bolsas de estudo aos 
alunos do Ensino Superior. 

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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No final do ano passado, o número de candidaturas aos apoios a obras para reparações, 

ampliações, reconstruções, legalizações ou eliminação de barreiras arquitetónicas 

aumentou, o que correspondeu a um valor de 78.750,00 mil euros. No âmbito do programa 

de Apoio à Habitação Social, que se destina a um melhoramento das condições de 

habitabilidade às famílias mais vulneráveis. 

APOIO AO ARRENDAMENTO 
PROPORCIONA CASA A MAIS DE 
437 FAMÍLIAS DE BARCELOS

78.750€ 53.000€ 25.750€

TOTAL 1ª FASE 2ª FASE

MONTANTE ATRIBUÍDO PELO MUNICÍPIO
APOIO À HABITAÇÃO SOCIAL
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APOIO AO ARRENDAMENTO 
PROPORCIONA CASA A MAIS DE 
437 FAMÍLIAS DE BARCELOS

A adesão da população na primeira edição justifica por si só a continuidade 
deste "curso" que a Câmara Municipal de Barcelos está a promover. 
Um curso prático contra o desânimo, o ruído, 
o medo e a solidão. Intitula-se “Haja Ânimo” e 
tem como objetivo dar um contributo para a 
autoestima das pessoas nestes tempos de crise 
onde a desesperança se apoderou de muita 
gente e é ministrado pelo jornalista Alberto Serra, 
na Biblioteca Municipal de Barcelos e na Junta 
de Freguesia de  Arcozelo (locais onde podem 
efetuar a inscrição). 

CONTRA O DESÂNIMO,
O RUÍDO, O MEDO E A SOLIDÃO 

AÇÃO SOCIAL  

APOIOS AOS MAIS 
DESFAVORECIDOS

É um projeto inovador que já leva três anos. Os protocolos 
celebrados entre a Câmara Municipal de Barcelos e 
diferentes instituições (clínicas dentarias e oftalmológicas, 
cabeleireiros que assumem a sua responsabilidade social 
no meio onde estão inseridos)  têm como objetivo garantir 
que os agregados familiares do concelho com dificuldades 
económicas possam usufruir, de forma gratuita, da 
prestação de cuidados de saúde oral, cuidados na promoção 
da Saúde Ocular e Auditiva e promoção da imagem.
"Esta é uma das áreas na qual o Serviço Nacional de Saúde 
não dispõe de serviços adequados. Esta medida pretende 
ajudar, desta forma, a “inserção social”, promovendo a 
autoconfiança e autoestima dos beneficiários destes 
serviços", refere Armandina Saleiro, vereadora com o 
Pelouro da educação e ação social.
A reação dos 93 beneficiários tem sido muito satisfatória. 
Não só melhoraram a sua saúde oral, como conquistaram 
uma nova imagem que lhes permite obter uma atitude mais 
positiva de si mesmos e em relação aos outros, reafirmando 
a sua autoestima e segurança. Barcelos continua, assim, a 
investir na qualidade de vida dos barcelenses.

Miguel Costa Gomes, 
Presidente da Câmara 
Municipal de Barcelos e 
o Presidente da Direção 
do Centro Social da 
Paróquia de Arcozelo, 
Padre Marco Gil, na 
assinatura do Protocolo 
de colaboração.

UMA ÁREA NA QUAL 
O SNS NÃO DISPÕE 
DE SERVIÇOS ADEQUADOS

APOIO JUNTO DAS FAMÍLIAS 
COM JOVENS EM SITUAÇÃO 
DE RISCO
Enquanto a Segurança Social não dá "luz verde" e não assume os 
encargos financeiros do programa do Centro de Apoio Familiar e 
Aconselhamento Parental (CAFAP), um projeto implementado pelo 
Centro Social da Paróquia de Arcozelo, a Câmara Municipal de Barcelos 
vai comparticipar com um valor mensal de 4.500,00€, permitindo que o 
Centro Social atue desde já junto das famílias com jovens em situações 
de risco. O CAFAP intervém no “apoio especializado às famílias 
com crianças e jovens, vocacionado para a prevenção e reparação 
de situações de risco psicossocial mediante o desenvolvimento de 
competências parentais, pessoais e sociais das famílias”. 

PROTOCOLO COM CORPORAÇÕES 
DE BOMBEIROS VEM COLMATAR 
FALHAS NO SNS

A Câmara Municipal de Barcelos aprovou um protocolo 
com as três instituições de Bombeiros Voluntários do 
nosso concelho, no sentido de permitir o transporte a 
utentes carenciados e portadores de doenças graves, 
que necessitem de deslocações aos serviços médicos 
(hospitais, centros saúde, tratamentos) e que não se 
enquadrem nos apoios de transporte comparticipados 
pelo Serviço Nacional de Saúde

NÚMERO DE ENCAMINHAMENTOS

BARCELOS 
A SORRIR

PROMOÇÃO 
DA IMAGEM

PROMOÇÃO 
DA SAÚDE OCULAR 

E AUDITIVA

33
59

10
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A Câmara Municipal de Barcelos assinou um protocolo de colaboração, no 
valor de 220 mil euros, com o Centro Social da Paróquia de Arcozelo com vista 
à implementação do programa municipal de apoio psico-educativo e social, 
que assegura, “de forma gratuita e equilibrada, o desenvolvimento educativo 
e social, em especial nas áreas da educação, ensino/aprendizagem e apoio 
social, contribuindo para a integração e sucesso escolar dos alunos e para a 
melhoria da qualidade de vida e do bem estar das famílias”.
Desta forma, são disponibilizados psicólogos e terapeutas da fala às escolas 
do concelho, uma ação de apoio importante aos alunos e à comunidade em 
geral e que vem colmatar algumas insuficiências no serviço prestado pelo 
Ministério da Educação.

 

UM APOIO  NO VALOR DE 220 MIL EUROS GARANTE A IMPLEMENTAÇÃO 

DE PSICÓLOGOS E TERAPEUTAS DA FALA NAS ESCOLAS 

APOSTA NA EDUCAÇÃO 
CONTINUA A SER A NOSSA 
GRANDE PRIORIDADE

DISTRIBUIÇÃO DE 
FRUTA NAS ESCOLAS

O Programa Alimentar que contempla a 
distribuição de fruta, três dias por semana, 
a  77 escolas do concelho e que tem como 
objetivo a sensibilização dos alunos do 1º Ciclo 
para a importância de hábitos alimentares 
saudáveis.

FORNECIMENTO DE
REFEIÇÕES ESCOLARES

O Município garante para todas as crianças do 
pré-escolar o pagamento de 50% do valor do 
almoço escolar e a todos os alunos sinalizados 
o almoço são comparticipados na totalidade.

  AÇÃO SOCIAL 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 
DE PEQUENOS-ALMOÇOS

O reforço alimentar é dado a todos os alunos 
carenciados que frequentam os jardins de 
infância e as escolas do concelho.
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UM APOIO  NO VALOR DE 220 MIL EUROS GARANTE A IMPLEMENTAÇÃO 

DE PSICÓLOGOS E TERAPEUTAS DA FALA NAS ESCOLAS 

APOSTA NA EDUCAÇÃO 
CONTINUA A SER A NOSSA 
GRANDE PRIORIDADE

A importância e a necessidade da aposta na educação, quer na melhoria da 
rede escolar, quer no investimento nas atividades escolares, apesar do quadro 
de fortes restrições orçamentais do país, continua e continuará a ser uma das 
grandes prioridades deste executivo.
Para Miguel Costa Gomes, presidente da Câmara Municipal de Barcelos, estes  
manuais digitais "constituem um importante complemento pedagógico com 
atividades interativas e dinâmicas que estimulam a aprendizagem, permitindo 
rever e consolidar conceitos". Este ano, os manuais incluem, pela primeira vez, 
provas de aferição de Matemática e Língua Portuguesa. 
O CD é oferecido com um suporte de papel (livro em inglês) e destina-se aos 
alunos do 3.º e 4.º anos de escolaridade, que os podem levar para casa. O 
investimento do Município na aquisição destes manuais digitais é de 10.600,00€

  Esta iniciativa está integrada num conjunto de muitas outras ações do 
Município no âmbito da Educação, como a comparticipação, pelo 5.º ano letivo 
consecutivo, na aquisição dos manuais escolares obrigatórios para todos 
os alunos do 1.º ciclo, o que representa um investimento anual de cerca de 
180.000,00€.

TRANSPORTES 
PARA ALUNOS 

A Câmara Municipal de Barcelos 
atribuiu passe a alunos que vivem a 1,5 
quilómetros das escolas (ao contrario da 
maioria dos municípios que tem como 
distancia mínima os 3 quilómetros). 
Desde 2010 o investimento na 
comparticipação da aquisição de 
viaturas de transporte a estudantes 
ultrapassou os  400 mil euros.

BOLSAS DE ESTUDO 
AO ENSINO SUPERIOR 

Um custo de 58 mil euros para o 
Município que se destina a apoiar 
os estudantes mais desfavorecidos 
residentes no concelho há mais de um 
ano, com aproveitamento escolar no 
último ano letivo igual ou superior a 
12 valores. Desde que tomou posse 
o atual executivo municipal já atribuiu 
bolsas no valor de 286 mil euros. 

MANUAIS DIGITAIS SÃO UM 
INVESTIMENTO INDISPENSÁVEL 
NA APRENDIZAGEM

“ QUEREMOS CONTINUAR A TRABALHAR EM PARCERIA COM VÁRIAS 
INSTITUIÇÕES, ASSOCIAÇÕES E AGENTES EDUCATIVOS QUE INTERVÊM 
NESTE PROCESSO, NO SENTIDO DE APOSTAR INTRANSIGENTEMENTE 
NA QUALIDADE DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARCELOS 

”Miguel Costa Gomes

AÇÃO SOCIAL  
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1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, para o ano letivo 2013/2014.

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 843 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 
1404 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 50%
Alunos do ensino pré-escolar: 290 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. A tribuição de subsídio para transporte de jovem com necessidades educativas especiais, no ano letivo 2012/2013, do 
Centro de Acolhimento Temporário Paula Azevedo, em Cristelo, para a APPACDM de Esposende.

3. A tribuição de subsídio para transporte de jovem com necessidades educativas especiais, no ano letivo 2012/2013, do 
seu domicílio, na freguesia de Moure, para a APPACDM de Esposende.

4. Adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntá-
rios de Barcelinhos, visando o transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para os centros de atividades 
ocupacionais da APAC e da APACI, e volta.

5. Adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Viatodos, visando o transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para os centros de ativi-
dades ocupacionais da APAC e da APACI, e volta.

6. Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano lectivo 2012/2013, no valor de 99,28€.

7. Atribuição de passe escolar a três alunos estrangeiros integrados no projecto COMENIUS, para viajarem entre a Escola 
Secundária de Barcelos e as residências das famílias de acolhimento (Cossourado, Milhazes e Vila Boa), durante a perma-
nência dos mesmos no concelho.

8. Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Casa do Povo de Durrães.

9. Acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Barcelos e o Grupo de Reserva do Património Cultura e Tradição 
de Moure.

10. Ratificação de autorização de cedência de instalações às seguintes entidades: Benemérita Associação Humanitária dos 
Dadores de Sangue – utilização das instalações da EB1/JI de Moure, no dia 11 de agosto; Associação de Pais de Remelhe 
– utilização das instalações da EB1 de Remelhe, no dia 2 agosto; Coligação Somos Barcelos – utilização das instalações da 
EB1 da Silva, no dia 6 de agosto; Coligação Somos Barcelos – utilização das instalações da EB1 de Remelhe, no dia 11 de 
agosto; Junta de Freguesia de Lijó – utilização das instalações da EB1 de Lijó, no dia 31 de agosto; Coligação Somos Barcelos 
– utilização das instalações da EB1 de Aldreu, no dia 19 de agosto; Coligação Somos Barcelos – utilização das instalações da 
EB1 de Carvalhal, no dia 17 de agosto.

11. Atribuição de subsídio no valor de 72,00€ à Associação de Pais de Manhente, para pagamento à tarefeira que substituiu 
a Auxiliar da Acção Educativa, na unidade educativa de ensino pré-escolar da freguesia de Manhente.

12. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Barcelos e o Centro Social da Paróquia de Arcozelo para o forne-
cimento de refeições aos alunos da EB1 Bairro 1.º de Maio e Jardim de Infância Av.ª Nossa Senhora de Fátima.

13. Protocolo de colaboraçãor entre a Câmara Municipal de Barcelos e as instituições do concelho que fornecem o serviço 
de refeições aos alunos do 1.º ciclo e Jardim de Infância.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 1.180,00 € ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, para comparticipar nas 
despesas com a compra de uma estrutura onde o presépio possa ficar exposto e preservado.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 900,00€ ao Agrupamento de Escolas Vale D’Este, para comparticipar na aquisição 
de programa informático que vai permitir a ligação em rede às diversas bibliotecas das várias escolas do concelho.

16. Comparticipe na despesa do passe escolar em 50% para o ano letivo 2013/2014, a 12 alunos matriculados na Escola 
Secundária de Monserrate, no percurso Balugães/Viana do Castelo, e que se traduz num acréscimo anual de 1131,60€ à 
despesa já prevista.

17. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), para o ano letivo 2013/2014 a cinco alunos, devido a dificuldades 
económicas e/ou físico-funcionais.

18. Atribuição de subsídio no valor de 400,00 € ao Agrupamento de Escolas de Barcelos para apoio à atividade Rede de 
Pequenos Cientistas.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00€, ao Grupo Coral Magistrói, bem como apoio logístico à realização, no 
dia 21 de setembro, o “I Encontro de Coros Ibérico de Barcelos”.

20. Adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Grupo de Danças e Cantares de Barcelos.

21. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Cossourado.

22. Protocolo de colaboração com a Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Lijó.

23. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município e a Esferanegra – Associação, com vista realizar atividades tea-
trais e artísticas no concelho de Barcelos.

24. Protocolo de colaboração a celebrar entre o Município a Associação de Teatro Experimental dos Feitos, com o objetivo 
de realizar atividades de teatro no concelho de Barcelos.

25. Alienação de publicações a título gracioso e definitivo à firma “Martins & Vilas, Lda”, para colocar num espaço de lazer 
e leitura da sua nova loja e que tem como principal finalidade a divulgação da cultura e do património do concelho junto 
dos frequentadores do mencionado espaço.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, ao Agrupamento de Escuteiros de Cambeses, como colaboração nas 
despesas com a conclusão das obras de construção da sede e capela mortuária.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 3.034,00 €, à Freguesia de Cristelo, para regularizar o subsídio atribuído para a 
“Pavimentação de parte da Avenida Padre Abel Varzim”, ao qual não foi acrescido o correspondente IVA à taxa legal em vigor.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 28.000,00 €, à Freguesia de Alvito S. Pedro, correspondente à 2ª fase das obras 
de reconstrução e adaptação de edifício destinado a Capela Mortuária e instalações para as Associações, acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor relativamente à 1ª e 2ª fases.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, para a conclusão dos 
trabalhos na Rua Nova do Barral.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 18.542,16 €, à Freguesia de Fornelos, correspondente ao auto nº 1 TM da em-
preitada de “Construção da Sede de Junta”.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 13.850,00 €, à Freguesia de Carvalhas, para alargamento do campo de jogos.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 5.245,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Aborim, para 
construção do muro de suporte na Rua da Mourisca.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 8.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Quintiães, para 
construção de muro de suporte à Rua de Sta Marinha, cujas terras impedem a normal circulação automóvel.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00 €, à Freguesia de Abade de Neiva, relativo à 1ª fase da obra de cons-
trução de um anexo ao edifício da Sede de Junta, destinado a sede do Rancho Folclórico e garagem para os bens móveis 
da freguesia.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 59.250,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Alvito S. Pedro, 
para o arranjo urbanístico da zona do “Campo da Feira”, com a criação de infraestruturas para o desenvolvimento de 
atividades culturais e recreativas para as associações, bem como construção do muro confrontante devido ao alargamento 
do cemitério.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Ucha, corres-
pondente à 3ª fase das obras de melhoramento dos arruamentos envolventes à Igreja e Escola Primária.

37. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Rio Covo Sta 
Eulália, correspondente à última fase da obra de “Remodelação da Sede da Junta”.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 17.977,84 €, à Freguesia de Remelhe, correspondente ao auto nº 1 da empreitada 
de “Pavimentação da Rua das Senras”.

39. Atribuição de um subsídio no valor de 15.091,50 €, à Freguesia de Remelhe, correspondente ao auto nº 1 da em-
preitada de “Construção de vários aquedutos ao longo da E.M., levantamento e reposição de pavimento nas zonas mais 
danificadas”.

40. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00 €, à Freguesia de Sequeade, correspondente à 1ª fase da empreitada 
“Construção da Capela Mortuária”.

41. Atribuição de um subsídio no valor de 9.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Alvelos, para 
as obras de reparação da E.M. 305 que liga a freguesia de Barcelinhos a Carvalhas, passando pela freguesia de Alvelos.

42. Atribuição de um subsídio no valor de 35.266,25 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Alvelos, 
correspondente à 1ª fase da empreitada de “Arranjo urbanístico e alargamento do caminho envolvente ao edifício da 
Sede de Junta”.

43. Atribuição de um subsídio no valor de 4.650,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Alheira, para 
pagamento da pintura interior do edifício da EB1.
44. Atribuição de um subsídio no valor de 2.078,66 €, à Freguesia de Vila Boa, para os obras de reparação e beneficiação do 
caminho da Travessa da Estrada em betuminoso.

45. Atribuição de um subsídio no valor de 19.990,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vilar de Figos, para 
a execução da pavimentação de diversas ruas que ainda se encontram em terra batida e que no inverno ficam intransitáveis.

46. Atribuição de um subsídio no valor de 11.270,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vilar de Figos, 
para a execução de um muro de suporte na Rua do Carvalhal que se encontra na eminência de ruir.

47. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à Freguesia de Courel, para a conclusão da construção da Capela 
Mortuária.

48. Atribuição de um subsídio no valor de 39.553,31 €, à Freguesia de Moure, correspondente à 1ª fase da obra de alar-
gamento do cemitério.

49. Atribuição de um subsídio no valor de 13.101,60 €, à Freguesia de Moure, para execução da conduta das águas pluviais 
no caminho do Senhor D’Agonia.

50. Atribuição de um subsídio no valor de 4.197,60 €, à Freguesia de Moure, para pagamento das grades de vedação e 
portão para o Cemitério.

51. Atribuição de um subsídio no valor de 21.083,40 €, à Freguesia de Moure, para pagamento do auto nº 6 relativo ao 
alargamento da Rua do Senhor D’Agonia.

52. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, à Freguesia de Cossourado, correspondente à 2ª fase da obra de 
“Pavimentação dos caminhos de Navio-Paço-Poiares”.

53. Atribuição de um subsídio no valor de 19.513,15 €, à Freguesia de Arcozelo, para pagamento do auto nº 16 da obra de 
“Ampliação da Sede de Junta”.

54. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Abade de 
Neiva, para a realização de um muro de suporte no topo Norte do Campo de Futebol.

55. Atribuição de um subsídio no valor de 18.900,00 €, à Freguesia de Faria, para pagamento da execução de muros no 
C.M. 1115 – 4ª fase.

56. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, à Freguesia de Bastuço S. João, para pagamento da última fase do 
“alargamento do cemitério”.

57. Atribuição de um subsídio no valor de 33.253,00 €, à Freguesia de Faria, para pagamento da última fase da obra de 
“Pavimentação da Rua de Fim de Vila”.

58. Atribuição de um subsídio no valor de 1.455,92 €, à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, para pagamento do valor 
do IVA não atribuído no subsídio relativo à Rua do Brigadeiro, da reunião da Câmara Municipal de 12.07.13.

59. Atribuição de um subsídio no valor de 23.287,29 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Campo, para 
pagamento pintura interior e exterior e pavimento do Jardim de Infância.

60. Atribuição de um subsídio no valor de 10.128,30 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Tamel S. 
Veríssimo, para pavimentação do parque infantil.

61. Atribuição de um subsídio no valor de 26.719,07 €, à Freguesia de Milhazes, para alargamento e reconstrução de muros 
na Rua dos Barreiros. 

62. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à Casa do Povo de Alvito, correspondente à 2ª fase das obras de 
remodelação do edifício.

63. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Romão da Ucha, para a realização 
das obras de restauro no interior da Igreja Paroquial.

64. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social de Vila Frescaínha S. Pedro, como colaboração na 
aquisição dos equipamentos necessários para a abertura das instalações.

65. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € à Comissão de Festas de Sta Justa de Negreiros, como colaboração na 
organização das festividades da Freguesia.

66. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00 € à Fábrica da Igreja de S. Martinho de Courel, como colaboração na 
execução de obras de conservação e restauro na Igreja Paroquial.

67. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de Sta Maria de Tregosa, como colabora-
ção na organização das festividades da Freguesia.

68. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social de Cultura e Recreio da Silva, como colaboração na 
aquisição de uma viatura destinada ao apoio das actividades das crianças e idosos da instituição.

69. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial do Divino Salvador de Pereira, como 
colaboração na execução de obras de restauro do telhado da Igreja do Senhor Fonte da Vida, dado tratar-se de um edifício 
de elevado valor histórico e arquitectónico.

70. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € à Confraria de S. José da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, 
como colaboração nas despesas efectuadas com as obras de restauro na capela de S. José.

71. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 €, ao Centro Social e Paroquial de Areias de Vilar, como colaboração 
nos objectivos do Centro Social.

72. Atribuição de um subsídio no valor de 3.250,00 €, ao Clube Desportivo Juventude São Pedro, como colaboração na 
aquisição de uma carrinha destinada a apoiar as atividades desenvolvidas pelo clube.

73. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00 €, ao Óquei Clube de Barcelos, como colaboração nas despesas efetua-
das com as deslocações para participação em provas europeias.

74. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, como colaboração na 
edição do livro sobre a história do clube.

75. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € à Associação de Moradores do Bairro da Misericórdia, Vila Fresc. S. 
Martinho, para aquisição de novos instrumentos para a Ronda Típica.

76. Atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00 € à Associação de Estudantes do IPCA, como colaboração na organização 
da Queima das Fitas e Recepção ao Caloiro de 2013.

77. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € ao Futebol Clube de Roriz, como colaboração na aquisição de uma 
carrinha para o desenvolvimento das suas actividades desportivas.

78. Atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00 € ao Futebol Clube Lírio do Neiva, como colaboração na organização do 
evento “II Festival de Rock Rio Neiva”.

79. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 € ao Agrupamento de Escuteiros da Ucha, como colaboração na organi-
zação das festividades do padroeiro da freguesia.

80. Atribuição de um subsídio no valor de 1.200,00 € à Associação Desportiva e Recreativa Juventude de S. Martinho, para 
aquisição de materiais para obras de conservação e reparação sendo a mão-de-obra efectuada pela direcção e pelos sócios.

81. Atribuição de um subsídio no valor de 6.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa de Roriz, como colaboração na 
organização do Souto Rock.

82. Atribuição de um subsídio no valor de 23.690,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Associação Recreativa e 
Cultural Águias Futebol Clube de Alvelos, para execução das obras de remodelação dos balneários do campo desportivo.

83. Atribuição de um subsídio no valor de 3.468,06 €, à Associação Desportiva de Barcelos/Campo como colaboração nas 
despesas com a sua participação na Final 4 de Iniciados e na Final 4 de Infantis.

84. Atribuição de um subsídio no valor de 4.586,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, ao Grupo Desportivo de Creixo-
mil, para execução das obras de demolição e reconstrução dos bancos de suplentes no campo de jogos.

85. Atribuição de um subsídio no valor de 3.726,67 €, ao Grupo Desportivo e Cultural de Cristelo, para execução das obras 
de melhoramentos dos balneários e casas de banho das suas instalações desportivas.

86. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, ao Grupo Desportivo de Macieira, para execução das obras de restau-
ro e remodelação das suas instalações desportivas.

87. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 €, ao Motor Clube de Barcelos, bem como o apoio logístico necessário 
para a organização e realização da “1ª Super Especial Nocturna de Barcelos”, que se realiza no dia 14 de Setembro de 2013.

88. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € ao Grupo Folclórico de Barcelinhos, como colaboração nas despesas com 
a participação no Festival Internacional de Folclore, em Katowice – Polónia, fazendo promoção e divulgação da nossa cultura.
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89. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal que autorizou a execução do projeto para o arranjo 
urbanístico da zona envolvente ao Centro Social requerido pelo Centro Social e Paroquial do Imaculado Coração de Maria 
de Vila Cova.

90. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € à Fábrica da Igreja de S. Romão de Milhazes, como colaboração na 
execução de obras de conservação e restauro na Igreja Paroquial.

91. Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal que autorizou a concessão de apoio técnico do Mu-
nicípio no que se refere à orientação e acompanhamento ao nível do projecto e fiscalização das obras que pretendem 
realizar no campo de jogos.

92. Avocação da gestão dos Estádios e Pavilhões ao Município de Barcelos – Retificação de deliberação de 05.04.13.

93. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a Associação de Futebol de Braga 
para o ano de 2013.

94. Conceder um subsídio para pagamento de rendas a moradores do edifício Panorâmico, em Arcozelo, designadamente 
os que necessitaram de efectuar o pagamento da renda respeitante ao último mês em que permaneceram na habitação 
temporária, em virtude de não lhes ter sido o pagamento adiantado de um mês no início do contrato.

95. Ratificação o protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e “António Gomes Vilas Boas – Im-
placáveis Sucessos”, que teve por objeto estabelecer os termos e condições da realização no concelho de Barcelos, no 
dia 1 de Setembro/2013, do evento “Festival Popular”, prevendo uma comparticipação por parte do Município no valor 
de 15.000,00 €.

96. Ratificação o protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e “Cenário Livre, Unipessoal, Lda”, que 
teve por objecto estabelecer os termos e condições da realização no concelho de Barcelos, nos dias 16, 17, 22, 23, 24, 29, 
30 e 31 de Agosto e 21 de Setembro/2013, do evento “Amo-te Barcelos – Noites de Verão”, prevendo uma comparticipação 
por parte do Município no valor de 3.500,00 €.

97. Ratificação do protocolo celebrado entre o Município de Barcelos e “O Som das Palavras, Unipessoal, Lda”, que teve por 
objecto estabelecer os termos e condições da realização do evento “Encontro Nacional de Jovens – Good Waves Festival – 
Barcelos 2013”, prevendo uma comparticipação por parte do Município no valor de 7.500,00 €.

98. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação de Caça e Pesca de 
Courel, Cristelo, Faria, Paradela, Pedra Furada e Vilar de Figos, que teve por objecto estabelecer os termos e condições para 
a entrega, em regime de comodato, de uma das salas do edifício onde funcionou o Jardim de Infância de Cristelo, para a 
promoção e realização de actividades de interesse municipal de natureza social, educacional, cultural, desportiva, recreati-
va e ambiental nos domínios da caça e pesca.

99. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, Coricor Invest, S.A., Cândido Joaquim Martins Correia e Joa-
quim Pedro Sousa Coutada, tendo em vista estabelecer os termos e condições da colaboração entre os outorgantes para a 
cedência a título gratuito e definitivamente, para integração no domínio público do Município de Barcelos, de três parcelas 
de terreno que totalizam a área de 3.817,70/m2, destinadas à construção do arruamento público de ligação da Estrada 
Municipal n.º 543 e a rua Nova do Corujo, das infra-estruturas, dos passeios e das baías de estacionamento.

100. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e Paróquia de São Miguel de Roriz, tendo por objeto definir 
os termos e condições em que se desenvolverá a cooperação entre as partes com vista à construção da “Capela Mortuária” 
da Paróquia de São Miguel de Roriz.

101. Recrutamento de dois trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado.

102. Prorrogação do prazo para a homologação da lista de classificação final dos procedimentos concursais.

103. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços de manutenção de elevadores para o Museu de Olaria. 
Pedido de parecer prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de 
autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA).

104. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços de manutenção de elevadores para o Teatro Gil Vicente. 
Pedido de parecer prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de 
autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA).

105. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de Medicina no Trabalho. Artigo 75.º 
da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compro-
missos plurianuais. Artigo 6.º da Lei 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

106. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de manutenção (incluindo o forneci-
mento de combustíveis de manutenção e elaboração de relatório de intervenção) para a unidade despoluidora de hidrocar-
bonetos existente no Parque de Viaturas”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). 
Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

107. Pedido de Parecer Prévio para a renovação do “contrato de aquisição de serviços de manutenção de elevador: Edifício 
Paços do Concelho – Ala Nascente. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). 
Artigo 6.º da Lei 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

108. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços de “Registo de Domínio para o Museu de Olaria”. Pedi-
do de parecer prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

109. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de manutenção do sistema solar 
térmico do Museu de Olaria”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de 
autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

110. Proposta retirada da minuta.

111. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de contrato “Fornecimento 
contínuo de massa betuminosa aberta a frio para o período de um ano”. Artigo 6º da Lei nº 8/12 de 21 de fevereiro (LCPA).

112. Pedido de parecer prévio para “aquisição de prestação de serviços de Comunicação de Voz de 3 linhas telefónicas 
analógicas para o Museu de Olaria”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). 
Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA).

113. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

114. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de prestação de serviços de Levantamento/Recolha Fotográ-
fica do Artesanato de Barcelos e Produção, Impressão de DVD de Filme “Rotas do Artesanato de Barcelos – 6 Rotas. Artigo 
75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

115. Pedido de parecer prévio para “aquisição de prestação de serviços de Comunicação de Voz de 3 linhas telefónicas 
analógicas para o Centro de Interpretação do Galo e da Cidade de Barcelos”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de 
Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da 
Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA).

116. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços para transporte de crianças portadoras de deficiência 
no ano letivo 2013/2014. Pedido de parecer prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento 
de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de 
Fevereiro (LCPA).

117. Ratificação dos despachos do Sr. Presidente da Câmara Municipal que aprovaram o projecto de execução e a abertura 
de concurso público para execução da empreitada “ Beneficiação da EM 561, desde Sequeade ao limite do concelho”.

118. Apoio ao Arrendamento Habitacional: avaliação de 10 novos processos e reavaliação de 10 anos.

119. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

120. Concurso Público para «Aquisição de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do conce-
lho de Barcelos para o ano letivo 2013/2014». Ratificação do despacho de indeferimento das Impugnações Administrativas.

121. Reconhecimento de Interesse Público. Varzimo – Empreendimentos Imobiliários, Lda. 

122. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Empresa Américo Figueiredo Barros, Lda – Carvalhal.

123. Ratificação da decisão do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal que autorizou a realização da Feira Grossista de 
Barqueiros no feriado, dia 15 de Agosto/2013, uma vez que os Feirantes solicitaram esta alteração.

124. Regulamento Municipal de Fiscalização de Operações Urbanísticas.

125. Autorização do concedente Município de Barcelos para a transmissão da totalidade das acções (749.998 acções repre-
sentativas de 74,9991% do capital social) detidas pela “AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubridade, S.A.”, no 
capital social da “ADB - Águas de Barcelos S.A.”, a favor da “Somague Ambiente, SGPS, S.A.”

126. Ratificação de parecer favorável  à compropriedade de prédios rústicos referentes a 13 processos.

127. Ratificação de parecer favorável à emissão de certidão de destaque de parcela, referente a 14 processos.

128. Ratificação de emissão de parecer prévio favorável de pedido de desafetação de terreno integrado em RAN, respei-
tante a seis processos.

129. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência de 30 m de pedra 
– Freguesia de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas – Conservatório de Música de 
Barcelos; cedência de uma bandeira do Município e da CEE – Freguesia de Cristelo; cedência de uma bandeira do Município 
– Associação de Caça e Pesca de Courel; autorização para reparação das casas de banho existentes no local de realização do 
“Kresto Rock Festival”, pelos serviços do Município.

130. Ratificação dos despachos do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: autorização a despesa 
resultante do apoio prestado para a realização do jogo da Selecção Nacional Sub21 entre Portugal e Noruega, que se realiza 
no dia 5 de Setembro no Estádio Cidade de Barcelos; oOferta de uma peça de artesanato – Ordem dos Advogados – Con-
ferência no Auditório da CMB proferida pelo Sr. Dr. António Raposo Subtil, candidato a Bastonário da Ordem; cedência do 
Auditório da Câmara Municipal - Conferência proferida pelo Sr. Dr. António Raposo Subtil, candidato a Bastonário da Ordem 
dos Advogados; cedência de uma sala na Biblioteca Municipal para secretariado da prova “Trail Amigos da Montanha”  – 
Amigos da Montanha; cedência do Auditório Municipal e Salão Nobre – VII Curso de Direcção Coral e Técnica Vocal – Coro 
Cantacellis; utilização dos Claustros do Município para uma exposição de fotografia – Grupo Desportivo e Cultural dos 
Trabalhadores do Município; cedência do Salão Nobre para noite de fado - Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores 
do Município; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – ACIB; cedência do Auditório Municipal – Lions Clube de Bar-
celos; cedência do Auditório Municipal para lançamento de um livro – Lema d’ Origem; cedência de 50 peças de artesanato 
ao Governador do Distrito 115 Centro/Norte de Lions Clubes para oferecer aos diversos Clubes Lion nas suas visitas oficiais, 
como divulgação e promoção do nosso Concelho; cedência do Auditório Municipal – Círculo católico de Operários de Bar-
celos; cedência de espaço na Central de Camionagem – Grupo Danças e Cantares de Barcelos; fornecimento de bandeira do 
Município – Torre Medieval; autorização da despesa com colocação de baixadas eléctricas eventuais – Encontro Nacional 
de Jovens; ocupação de espaço e isenção de taxas – Auditório da Biblioteca Municipal – Ortocelos; cedência de transporte 
– participantes no percurso pedestre, em Mire – Tibães; cedência de espaço para aparcamento automóvel – Comissão 
Festas Senhora dos Remédios – Palme.

131. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência 
de 350 litros de gasóleo para alimentar os geradores – Kresto Rock Festival, em Aldreu; cedência de 6 grades e casas de 
banho amovíveis – Festividades em Durrães; cedência de grades – Associação e Desportiva Alcaides de Faria; cedência de 
apoio logístico para o “4º Passeio BTT Nocturno de Roriz” – Associação Cultural e Recreativa de Roriz.

1. Autorização para o exercício de funções a tempo inteiro de Vereadores.

2. Delegação de competências da Câmara Municipal no Presidente.

3. Informação. Despacho Nº 2/2013 – Designação de Vereadores em regime de tempo inteiro. Distribuição de funções. 
Delegação e subdelegação de competências.
Funções/Pelouros do Presidente da Câmara e dos Vereadores:
Presidente da Câmara: Planeamento e Gestão Urbanística e Serviços Urbanos; Obras Municipais; Freguesias; Juventude e 
Associativismo; Gabinete de Comunicação.
Vereador Domingos Pereira: Gestão Financeira e Económica; Recursos Humanos; Desenvolvimento Económico;
Vereadora Armandina Saleiro: Educação; Ação Social; Saúde Pública; Bibliotecas;
Vereador Carlos Brito: Desporto; Turismo; Artesanato; Proteção Civil; Modernização Administrativa;
Vereador Alexandre Maciel: Fiscalização Municipal e Polícia Municipal; Contraordenações; Serviços Jurídicos; Mobilidade; 
Ambiente: Parques e Jardins e Gestão de Frota e Equipamentos;
Vereadora Elisa Braga: Cultura; Museus e Arquivo; Infra Estruturas Culturais.

4. Periodicidade das reuniões ordinárias. Reuniões públicas. Período para intervenção aberta ao público. Ordem do dia.

5. Designação de funcionários para secretariar as reuniões da Câmara Municipal.

6. Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.EM. Designação do Conselho de Administração e definição do 
estatuto remuneratório.

7. Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M. Designação do Conselho de Administração e definição do estatuto 
remuneratório.

8. Nomeação do representante do Município de Barcelos na Associação de Municípios de Fins Específicos “Quadrilátero 
Urbano”.

9. Nomeação do representante do Município no Conselho de Administração da Resulima - Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S.A.

10. Protocolo de cooperação entre o Município e as Juntas de Freguesia do concelho de Barcelos – aprovação de pagamen-
to de mais 25% do valor protocolado, correspondente ao terceiro trimestre de 2013.
11. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado com João Ferreira Dantas, Unipessoal, Lda tendo por objectivo 
estabelecer as condições da realização da 2ª Edição da Expo Barcelos, Atividades Económicas.

12. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos o Alto Comissariado para a Imi-
gração e Diálogo Intercultural, I.P. e o Centro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim, no âmbito do Projeto Mediadores 
Municipais.

13. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela 
DOPM e a equipa de fiscalização relativamente à empreitada de “Trabalhos de manutenção do Cemitério Municipal de 
Barcelos”.

14. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela 
DOPM e autorizou a liberação de 30% da caução da empreitada de “Frente Fluvial Nascente”, adjudicada à empresa “Ale-
xandre Barbosa Borges, S.A.”

15. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela 
DOPM relativamente à conclusão da empreitada de “Construção da Sede da Junta de Freguesia de Barqueiros”.

16. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a conta final da empreitada de 
“Arranjo Urbanístico do Largo Dr. Martins Lima”, adjudicada à empresa Pedreira da Franqueira, Lda.

17. Prorrogação do acordo de cedência de trabalhadora, até 31 de dezembro de 2013.

18. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência de uma bandeira 
do município – Futebol Clube de Oliveira; cedência de uma bandeira nacional e uma bandeira da CEE – Assoc. caça e Pesca 
de Courel, Cristelo, faria, paradela, Pedra Furada e Vilar de Figos; cedência de uma bandeira nacional – Freguesia de Criste-
lo; isenção de taxas pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal - “A Capoeira”, Companhia de Teatro de Barcelos.

19. Ratificação dos despachos do Senhor Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: listagem de 60 requisições 
externas efetuadas e assinadas com os seguintes números: 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 
2518, 2519, 2520, 2521, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 
2539, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 
2562, 2563, 2564, 2565, 2582, 2583, 2585, 2620, 2621 e 2641, no período compreendido entre 30 de setembro e 11 de ou-
tubro de 2013; cedência do Pavilhão Municipal para a prática de aulas de Educação Física – Escola de Tecnologia e Gestão/
EMEC; cedência da Sala Gótica –ACOBAR–Associação de Coleccionismo de Barcelos; cedência do Auditório Municipal – 
realização de conferências; cedência do Auditório Municipal – Agrupamento Escolas Rosa Ramalho; cedência do Auditório 
da Biblioteca Municipal – “A Capoeira”, Companhia de Teatro de Barcelos; cedência da Sala de Exposições da Biblioteca 
Municipal – artista: Maria Luís; cedência do Salão Nobre e Auditório Municipal - Secretariado de Cooperação e Animação 
Missionária da Comunidade de Sto António; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Profitecla; cedência de uma 
sala no Estádio Cidade de Barcelos – MIB; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e do Salão Nobre da Câmara Muni-
cipal – Zoom, Associação Cultural (50.389/13); cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Zoom, Associação Cultural.

20. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência 
de material promocional – cinco galos e vinte give-aways, como colaboração com o Hospital de S. João o projecto “Joãozi-
nho”; autorização de realização da despesas relativa à intervenção necessária realizar na viatura que se encontra adstrita à 
PSP, cabimentada na importância de 170,93 €.

21. Ratificação do despacho da Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência 
de apoio logístico e de alojamento ao Agrupamento de Escolas de Barcelos para a edição 2013 da Rede de Pequenos 
Cientistas, que conta com a presença do Prémio Nobel da Medicina 2007.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos ao início do ano escolar, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 67 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 63 alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%. 
Alunos do ensino pré-escolar: 28 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Doação de livros à Biblioteca Municipal de Barcelos por Marcelino Agis Villaverde, Professor Titular de Filosofia na Facul-
dade de Filosofia da Universidade de Compostela.

3. Protocolo de colaboração entre a Câmara Municipal de Barcelos e o Agrupamento de Escolas de Lijó para o fornecimento 
de refeições, de acordo com o disposto no Regulamento de Acesso ao Financiamento do Programa de Generalização do 
Fornecimento de Refeições Escolares aos Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico.

4. Alteração do número de exemplares do livro “Conhecer para Preservar”, a entregar pelo Agrupamento de Escolas Braga 
Oeste ao Município para 50 unidades.

5. Atribuição de um subsídio à Banda Musical de Oliveira, no valor de 775,00€, para custear as despesas com a deslocação 
do Grupo Sons de Barro a Lisboa, para participar em programa da SIC, no dia 7 de agosto de 2013.

6. Isenção do pagamento das refeições escolares a aluno, por motivos sócio-económicos, para o ano lectivo 2013/2014, 
com efeitos retroativos ao início do ano escolar.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 66,00€, à Associação de Pais de Tamel S. Pedro Fins, para pagamento à tarefeira 
que substituiu a Auxiliar da Acção Educativa, no Jardim de Infância de Tamel S. Pedro Fins.

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

9. Toponímia das freguesias abaixo mencionadas, que foram objeto de deliberação e aprovação em reunião da Comissão 
de Toponímia, em 9 de outubro de 2013:

Reunião de Câmara de 14 de outubro de 2013

Reunião de Câmara de 25 de outubro de 2013
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Freguesia de Vila Frescaínha S. Pedro – Atribuição do topónimo Rua do Souto; Freguesia de Aguiar – Atribuição dos topóni-
mos Rua da Azenha; Rua da Lage e Rua da Torre; alteração dos topónimos: Beco da Agrela que passa a designar-se Travessa 
da Agrela; Travessa da Agrela passa a designar-se Beco da Agrela;
Freguesia de Martim – Atribuição do topónimo: Rua da Naia;
Freguesia da Várzea – Atribuição dos topónimos: Rua dos Lameiros; Quelha de Vila Boa;  Travessa da Bouça e Travessa 
do Paraíso.
Freguesia de Vila Seca – Alteração dos topónimos: Rua do Monte Solto que passa a designar-se Rua das Mamoas; Rua da 
Urbanização Paguá que passa a designar-se Rua 1.º de Dezembro; Rua das Minas que passa a designar-se Rua das Caleiras.
Freguesia de Alvito S. Martinho – Alteração do topónimo: Travessa da Torre passa a designar-se Rua da Torre. Atribuição 
do topónimo Travessa da Torre.
Freguesia de Arcozelo – Atribuição do topónimo: Rua do Seixo.
Freguesia de Alvito S. Pedro – Atribuição do topónimo: Praça S. Pedro.
Freguesia de Silveiros – Atribuição do topónimo: Largo de São Salvador.

10. Cedência de instalações - Associação de Pais de Tamel S. Pedro Fins; Associação de Pais de Alvelos; Associação de Pais 
de Rio Covo Santa Eugénia; Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo.

11. Ratificação da autorização para a utilização das instalações das escolas às seguintes entidades: Associação de Pais de 
Carapeços – utilização das instalações da cantina da EB1/JI de Carapeços no dia 4 de outubro; Associação de Pais de Reme-
lhe – utilização das instalações da EB1 de Remelhe, nos dias 6 e 20 de setembro; Associação de Pais de Aldão – utilização 
das instalações da EB1/JI de Aldão (VFS Martinho), entre 2 e 12 de setembro; Associação de Pais de Perelhal – utilização 
das instalações da cantina da EB1/JI de Perelhal, entre 2 de setembro e o início do ano letivo; Associação de Pais de Fraião 
- utilização das instalações da cantina da EB1/JI de Fraião, entre 2 de setembro e o início do ano letivo;Junta de Freguesia 
de Aldreu – utilização das instalações da EB1 para realizar as Assembleias de Freguesia durante o mandato 2013/2017.

12. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%) a dez alunos do concelho, para o ano lectivo 2013/2014, com produ-
ção de efeitos a partir do início do presente ano lectivo, por motivos sócio-económicos e físico-funcionais.

13. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas – 1 processo.

14. Celebração de protocolos entre o Município de Barcelos e as Freguesias de Barqueiros e Cristelo, com vista ao forne-
cimento de pequenos almoços a alunos do 1.º ciclo cujos agregados familiares vivem com enormes dificuldades e não 
conseguem assegurar diariamente o pequeno almoço aos seus filhos.

15. Retificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia da Várzea, aprovado na reunião 
de 12 de julho de 2013.

16. Isenção do pagamento da mensalidade da frequência das Piscinas Municipais a aluna do Agrupamento de Escolas 
Rosa Ramalho.

17. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – “Fornecimento contínuo de material de 
limpeza para lavagem de viaturas, contentores e pavimentos”. – Artigo 6º da Lei nº8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

18. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de equipamento informático para o Município de Barcelos.

19. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de espectáculos no Teatro Gil Vicente 
nos dias 11 e 12 de Novembro de 2013”, pelo valor contratual estimado de 5.500,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

20. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “criação de um portal do Artesanato de Barcelos”. Artigo 75.º 
da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

21. Ratificação da decisão de adjudicação de serviços de “Registo do Domínio para o Museu de Olaria – www.museuolaria.
pt “. Artigo 3º da Lei n.º 47/2005, de 29 de Agosto.

22. Ratificação da decisão de contratação do “Fornecimento de Energia Elétrica para o Centro Escolar de Gilmonde”. Artigo 
75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

23. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de design, paginação e produção de 
publicações do Artesanato de Barcelos”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). 
Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA)
Projeto no âmbito da candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte – ON2, com o código de ope-
ração “Norte-08-0569-FEDER-000032 – Minho IN, estimando-se um valor contratual de 49.930,50€ ao qual é acrescido o 
IVA à taxa legal em vigor.

24. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços para transporte de criança portadora de deficiência no 
ano letivo 2013/2014 pelo valor contratual de 1.520,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. Pedido de parecer 
prévio. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para 
assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de Fevereiro (LCPA).

25. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de promoção das artes e ofícios tradi-
cionais na rede Multibanco”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de 
autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).
Projeto no âmbito da candidatura apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte – ON2, com o código de ope-
ração “Norte-08-0569-FEDER-000032 – Minho IN, no valor contratual de 21.837,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal 
em vigor.

26. Revogação da deliberação da Proposta n.º 113; Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de equipamentos de impressão, cópia, digitalização e fax”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 
(Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 
de 21 de Fevereiro (LCPA).

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

28. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, no âmbito do apoio à habitação social, que 
aprovou a elaboração do projecto de arquitectura e especialidades, requerido por uma moradora na Rua da Pena de Cima, 
freguesia de Gamil, para a execução de obras de alteração e de acessibilidade, no edifício que possuem sem condições de 
habitabilidade.

29. Concessão de jazigos e sepulturas existentes na parte antiga do cemitério efetuadas no âmbito dos números 5 e 7 do 
artigo 91.º do Regulamento do Cemitério Municipal.

30. Adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de Bombei-
ros Voluntários de Barcelos (transporte de utentes da APAC e da APACI).

31. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Ucha, correspondente à 4ª fase das obras de melho-
ramento dos arruamentos envolventes à Igreja e Escola Primária.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 31.691,35 € à Freguesia de Aldreu, relativo ao auto Nº 2 da obra de “Remodela-
ção da área envolvente à Igreja Paroquial”.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 56.477,47 € à Freguesia de Barqueiros, correspondente ao auto Nº 6 da emprei-
tada de “Construção da Sede de Junta”.

34. Ratificação dos despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram a informação prestada pela 
DOPM e acta do júri do procedimento, referentes às listas de erros e omissões apresentadas pelos interessados, no âmbito 
da empreitada de “Beneficiação da E.M. 561, desde Sequeade ao limite do concelho”.

35. Concurso Público “Processo n.º EM 127 – Beneficiação da EM 561, desde Sequeade ao limite do concelho”. Ratifica-
ção do despacho de intenção de indeferimento da impugnação administrativa. Ratificação da informação da DOPM de 
18/09/2013. Ratificação do despacho de aprovação da ata da reunião do júri de 20/09/2013.

36. Apoio ao Arrendamento Habitacional – Dois processos para comparticipação; quatro processos reavaliados.

37. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram a informação prestada pela DPUMA 
relativamente ao assunto a seguir mencionado: Protocolo subsolo – Reposição do pavimento em vala de ramal de gás 
natural, nas freguesias de Arcozelo e Manhente – despacho proferido em 03.10.13 nos termos do art.º 3º da lei n.º 47/05 
de 29 de Agosto; Protocolo subsolo – Reposição do pavimento em vala de ramal de gás natural, nas freguesias de Barcelos 
e Arcozelo – despacho proferido em 03.10.13 nos termos do art.º 3º da lei n.º 47/05 de 29 de Agosto;
Protocolo subsolo – Reposição do pavimento em vala de ramal de gás natural, na Av. Nossa Senhora de Fátima, 600, na 
freguesia de Arcozelo – despacho proferido em 03.10.13 nos termos do art.º 3º da lei n.º 47/05 de 29 de Agosto.

38. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: admitida a comunicação 
prévia por despacho datado de 02.10.13 – legalização e ampliação de construções – Carlos Alberto Costa Freitas; aprovado 
o projecto de arquitetura por despacho datado de 11.09.13 – construção de um salão de festas – José Armandino Gomes 
Domingues; deferido o licenciamento em 02.10.13 para conservação dos telhados – Quinta Santo António de Vessadas, 
em Barcelinhos; aprovado o pedido de licenciamento por despacho datado de 02.10.13 para a legalização de alterações 
e ampliação de um anexo – Maria Lídia Salgueiro Carpinteiro Barbosa; deferido o pedido de licenciamento por despacho 
datado de 09.10.13 para a construção de um armazém agrícola – Verdes Veredas, Unipessoal, Lda.

39. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência do apoio logístico solici-
tado pelo grupo de cidadãos residentes na Rua Fonte de Baixo, necessário para a execução do Presépio movimentado que 
pretendem executar como habitualmente na época natalícia, o qual é visitado por centenas de pessoas; cedência do Audi-
tório da Biblioteca Municipal - isenção de taxas – Coro Cantacellis; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal - isenção 
de taxas – escola Profitecla; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal - isenção de taxas – Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos; cedência do Auditório da Casa da Juventude - isenção de taxas – Editorial, Mamãs & Bebés.

40. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram a informação prestada pela DPUMA: 
protocolo subsolo – Reposição do pavimento em vala de ramal de gás natural, nas freguesias de Arcozelo e Manhente – 
despacho proferido em 03.10.13 nos termos do art.º 3º da lei n.º 47/05 de 29 de Agosto; protocolo subsolo – Reposição do 
pavimento em vala de ramal de gás natural, nas freguesias de Barcelos e Arcozelo – despacho proferido em 03.10.13 nos 
termos do art.º 3º da lei n.º 47/05 de 29 de Agosto; protocolo subsolo – Reposição do pavimento em vala de ramal de gás 

natural, na Av. Nossa Senhora de Fátima, 600, na freguesia de Arcozelo – despacho proferido em 03.10.13 nos termos do 
art.º 3º da lei n.º 47/05 de 29 de Agosto.

41. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório Municipal 
e isenção de taxas – Companhia de Seguros Fidelidade; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Coro Cantacellis.

42. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de apoio técnico solici-
tado pela Escola Básica e Secundária de Viatodos, nomeadamente a execução de um levantamento topográfico no âmbito 
da disciplina de Ordenamento do Território; cedência de apoio logístico para a realização dos concertos no âmbito do 
programa de “Recepção Caloiro 2013” – Associação de Estudantes do IPCA.

43. Ratificação do despacho do Vereador Carlos Brito, que aprovou o seguinte: cedência de transporte para deslocação 
dos atletas e equipamento para participarem no DHU de Ponte de Lima no dia 21.09.13 e para o Campeonato Regional 
do Minho que se realizou em Braga no dia 22.09.13 – Associação Cultural e Recreativa da Quinta do Aparício; cedência de 
transporte para deslocação dos atletas e equipamento para participarem no Campeonato Regional do Minho DOWNHILL 
que se realizou em Guimarães nos dias 12 e 13 de Outubro/13 – Associação Cultural e Recreativa da Quinta do Aparício; 
cedência de cadeiras para a realização de uma palestra na sede – Círculo Católico de Operários de Barcelos.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos ao início do ano escolar, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 32 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 23 alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%. 
Alunos do ensino pré-escolar: 11 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Alteração de escalão 2 para escalão 1 a quatro alunos, na sequência de pedidos de reavaliação de processos.

2. Atribuição de um subsídio no valor de 138,00€, à Associação de Pais de Tamel S. Pedro Fins, para pagamento à tarefeira 
que substituiu a auxiliar da ação educativa, na unidade educativa de Tamel S. Pedro Fins, durante o mês de outubro.

3. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), para o ano lectivo 2013/2014, a oito alunos do concelho, por razões 
económicas.

4. Comparticipação, em 50%, na despesa do passe escolar de aluna do concelho.

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

6. Ratificação da autorização para a utilização de instalações às seguintes entidades: Agrupamento de Escuteiros 1350 S. 
Lourenço Alvelos – utilização das instalações da cantina da EB1/JI de Alvelos nos dias 1 e 2 de novembro; Associação de Pais 
de Moure – utilização das instalações da cantina da EB1/JI de Moure no dia 25 de outubro e aos sábados entre as 14h00 e 
as 16h00; Núcleo Desportivo da Silva – utilização das instalações da cantina do recreio da EB1 da Silva no dia 27 de outubro.

7. Cedência de Instalações às seguintes entidades: Associação Portuguesa de Veteranos de Guerra – utilização da EB1/JI de 
Fraião; Associação de Pais de Fraião (Tamel S. Veríssimo) – utilização da Escola Plano Centenário da freguesia.

8. Perdão de dívidas referentes a refeições escolares de 11 alunos do concelho.

9. Utilização graciosa das piscinas municipais pelos alunos das Unidades de Apoio Educativo Especializado e alunos com 
multideficiência do Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, durante o ano letivo 2013/2014, às sextas-feiras de manhã, 
pelo período de 45 minutos, sendo estes acompanhados por um professor especializado.

10. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos nos Conselhos Gerais dos Agrupamentos de Escolas e Escolas 
Secundárias do concelho.

11. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€, à Associação Portuguesa e Paramiloidose – Núcleo de Barcelos, como 
colaboração no pagamento da renda da sua sede para o ano de 2013.

12. Ratificação do aditamento ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Clube de Tiro da Fervença.

13. Alteração ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a “Rimas e Compassos – Associação Coral”.

14. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e José Luís do Rosário Vilas Boas, com vista à realização da Festa 
do S. Martinho Cidade de Barcelos.

15. Criação de Grupo de Trabalho do Arquivo Municipal e de uma Comissão Municipal de Avaliação Documental, que 
terá como missão definir e implementar, no Município, uma política arquivística que facilite a organização, tratamento e 
difusão da documentação.

16. Regulamento do concurso “Barcelos, Cidade Presépio”.

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

18. Proposta de plano para devolução dos valores cobrados relativos às taxas de resíduos sólidos urbanos, apresentada 
pela “Águas de Barcelos, S.A.”

19. Ratificação da declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal em 24.10.2013 e solicitada pela Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos para complementar o processo de candidatura ao “Eixo Prioritário III – ON.2 – Património 
Cultural”, com vista à obtenção de apoios comunitários para a conservação, valorização e restauro de património móvel e 
imóvel que integrará o futuro núcleo museológico da instituição.

20. Isenção do pagamento de taxas pela atribuição de números de Polícia à APAC – Associação de Pais e Amigos das Crianças.

21. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para a operação urbanística que e empresa Barbal – Pesagem Eletróni-
ca, Lda, pretende promover e que consubstancia a demolição, legalização e ampliação de um edifício de génese ilegal e que 
se destinará a indústria (fabricação de balanças, básculas, vários tipos de lâmpadas e tubos, candeeiros, quebra-luzes e de 
aparelhos de iluminação, entre outros), na freguesia de Martim.

22. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno com a área de 725,5 metros quadrados 
para legalização e ampliação de uma construção destinada a indústria de serralharia – empresa Domingos Ramos Miranda 
– Serralharia Civil, na freguesia de Airó.

23. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, solicitado pela empresa Becri – Malhas e Confecções, S.A, de uma par-
cela de terreno com 2.4736 metros quadrados, classificada em regulamento do PDM como Espaço Agrícola Integrado em 
RAN, destinada a nova edificação, Edifício Industrial de Confecção Têxtil, sito no lugar de Monte, freguesia de Manhente.

24. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que deferiu o pedido de licenciamento para a 
execução de uma operação de loteamento solicitada pela empresa Belcasanova- Construção e Imobiliária, Lda, destinada 
à constituição de três lotes de habitação e uma parcela sobrante, num prédio localizado no lugar de Penas da Freguesia 
de Viatodos.

25. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela 
DCP, o projecto de execução, as peças do procedimento e o gestor do procedimento, bem como autorizou a despesa e a 
abertura de um procedimento de Ajuste Direto nos termos e condições constantes da informação da DCP e das peças do 
procedimento, para a empreitada de “Reparação de danos causados pela chuva na Praceta Augusto Soucasaux”.

26. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais - Celebração de contrato “Aquisição de Fruta 
para as Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho de Barcelos no Ano Lectivo 2013/2014”, pelo valor contratual 
estimado de 46.146,00€, ao qual é acrescido o IVA. Artigo 6º da Lei n.º 8/2012 - Lei dos compromissos e pagamentos em 
atraso (LCPA).

27. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de inspeções periódicas de redes de 
gás em dez escolas do ensino básico (EB1/JI)”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 
2013), pelo valor contratual de 725,00€, ao qual é acrescido o IVA. Pedido de autorização para assunção de compromissos 
plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fevereiro (LCPA).

28. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de publicidade institucional (Ação 
informativa e publicitária)”, pelo valor contratual de 19.440,00€, ao qual é acrescido o IVA, para vigorar durante um ano, 
com possibilidade de renovar por mais dois anos. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de 
Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de Fe-
vereiro (LCPA).

29. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de “Aquisição de serviços do tipo “avença” de assessoria de im-
prensa”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013) pelo valor anual de 18.238,50€, 
ao qual é acrescido o IVA. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 
de 21 de Fevereiro (LCPA).

30. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de contrato “Fornecimento 
contínuo de sinalização rodoviária para o período de um ano”, pelo valor contratual estimado de 36.582,74€, acrescido de 
IVA. Artigo 6º da Lei nº 8/12 de 21 de fevereiro (LCPA).

31. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de iluminação de Natal para o ano 
de 2013”, pelo valor contratual de 22.500,00€, acrescido de IVA. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro

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

Reunião de Câmara de 8 de novembro de 2013


