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A iluminação pública é primordial para a segurança e qualidade de vida 
nas cidades e é uma das áreas que gera mais gastos para o Município e 
encargos para os cidadãos. 
Atualmente, a Câmara de Municipal de Barcelos gasta cerca de 
2.000.000€ (dois milhões de euros) com a iluminação anual do concelho. 
“Através de um programa bem planeado e estruturado, baseado em me-
didas simples e eficazes, o Município de Barcelos conseguirá ao longo do 
próximo ano reduzir significativamente a sua fatura de energia, em cerca 
de 20%, o que se traduz numa poupança anual de cerca de 400 mil eu-
ros", afirma o vereador do pelouro do Ambiente, Alexandre Maciel, res-
ponsável pela área da iluminação pública. A essência do programa consis-
te em substituir materiais obsoletos, utilizados atualmente na iluminação 
pública das cidades, por materiais que utilizam novas e mais eficientes 
tecnologias, destinadas a cumprir o Programa de Eficiência Energética 
da  Administração Pública.
Um projeto, com implementação a longo prazo, que engloba grandes 
áreas de intervenção, nomeadamente a Iluminação Pública, Manutenção 
Elétrica e Comportamento Térmico dos Edifícios e Equipamentos Munici-
pais e Recintos Escolares. Para além de todas as vantagens já referidas, 
a implementação do programa contribui também para a proteção do meio 
ambiente com a consequente diminuição da emissão de gases e respetivo 
efeito de estufa. O Município de Barcelos, em colaboração com a EDP 
– Distribuição, instalou, desde 2010 no Concelho de Barcelos, 75 Pos-
tos de Transformação, incluindo remodelação de redes de distribuição de 
energia elétrica e iluminação pública, melhorando a fiabilidade de forne-
cimento de energia elétrica estendo previsto, para 2015, instalação de 
centenas de pontos de luz na Zona Urbana de Barcelos.

Na procura do desenvolvimento sustentável, 
cabe às instituições, nomeadamente às Au-
tarquias, maior responsabilidade. Consciente 
disto, a Câmara Municipal de Barcelos tem 
vindo a desenvolver, em matéria de ambiente, 
uma estratégia integrada quer ao nível das 
áreas de intervenção do ambiente urbano e 
do património natural, quer das interações 
criadas com diferentes entidades públicas e 
privadas. E, apesar das medidas de austeri-
dade impostas pelos sucessivos Orçamentos 
de Estado, o Município de Barcelos tudo tem 
feito para que os efeitos destes cortes não se 
reflitam de forma drástica nos serviços que 
são prestados todos os dias à população.  
Através de um programa bem planeado e es-
truturado, organizado por medidas simples e 
eficazes, a Câmara espera reduzir ao longo 
do próximo ano a fatura de iluminação públi-
ca em cerca de 20 por cento, o que se traduz 
numa poupança anual de cerca de 400 mil 
euros.  Com menores custos, menor consu-
mo de energia, atingimos o objetivo da maior 
eficiência energética. E estamos a fazê-lo 
sem nunca comprometer a segurança rodo-
viária e pedonal. 
O ambiente é, sem sombra de dúvida, uma 
das áreas que mais esforços tem exigido. 
Uma área que deveria ter o dobro dos fun-
cionários, mas que não é possível devido aos 
entraves à contratação colocados por este 
governo. Mas os excelentes resultados es-
tão à vista de todos: as ruas estão limpas e 
os nossos jardins são um dos bilhetes-postais 
do concelho de Barcelos. 
Os acordos estabelecidos com  empresas 
especializadas na reciclagem permitiram a 
instalação em todo o concelho de Barcelos 
de ecopontos, pilhões,  oleões  e recipientes,  
em todos os cemitérios do concelho para 
a colocação dos resíduos provenientes de 
velas e círios. Apelo, por isso, aos cidadãos 
para a importância de preservar o ambiente 
tratando convinientemente os resíduos e 
para a participação de todos nas campanhas 
de sensibilização ambiental. Os resultados 
provam que este é o caminho e acreditamos 
que com a ajuda de todos continuaremos a 
manter estes níveis de sucesso.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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O horto municipal concentra a produção da quase totalida-
de de plantas para os jardins da cidade, amores perfeitos, 
cravos xarope, zínias, salvias, perpétuas, celósias, plantas 
aromáticas e medicinais, arbustos variados e muitas espé-
cies de árvores, tudo é semeado e cresce neste local situa-
do nas férteis terras das margens do Cávado, para serem 
plantadas nos jardins da cidade, escolas e muitas fregue-
sias do Concelho. O custo de produção é muito baixo, sendo 
as sementes colhidas nos jardins e a mão de obra reduzida, 
as terras provenientes de compostagem de folhas e restos 
de madeira, tudo é reaproveitado, tudo é reciclado a bem 
do ambiente. Muito comuns no passado, os hortos munici-
pais têm vindo a desaparecer, sendo o da Câmara munici-
pal de Barcelos um raro caso de sucesso, que ainda produz 
anualmente cerca de 200.000 plantas de época, mais de 
20.000 arbustos e mais de 5.000 árvores. Para breve está 
prevista a construção de uma estufa e o alargamento da 
área de plantação, permitindo dar maior continuidade à ma-
nutenção do colorido dos jardins da cidade de Barcelos.

Horto Municipal, produção de 
plantas a baixo custo

 Das intervenções e iniciativas realizadas, 
destacam-se:

AMBIENTE  

Substituição de lâmpadas de vapor de mercúrio por vapor 
de sódio de alta pressão, oferecendo uma eficiência lumi-
nosa mais elevada;

Substituição de luminárias existentes em estado de degra-
dação ou com potência excessiva para o local;

Substituição de balastros ferro magnéticos por balastros 
de duplo nível com menor consumo;

Colocação de programadores astronómicos (relógios) em 
todos os Postos de Transformação e em armários de ilumi-
nação pública para a iluminação decorativa (projetores de 
pavimento) no Concelho de Barcelos, permitindo controlo 
do tempo da iluminação ligada, obtendo maior poupança de 
energia / custos;

Substituição de lâmpadas de grande consumo por outras 
de baixo consumo, mais económicas, e com manutenção 
dos níveis de iluminação;

Colocação de programadores astronómicos (relógios) em 
quadros elétricos para a iluminação decorativa (projetores 
de pavimento);

Substituição de armaduras e projetores de iluminação por 
outros com maior rendimento e menor consumo;

Colocação de detetores / sensores de movimento e presen-
ça em corredores, instalações sanitárias e gabinetes;
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  AMBIENTE

O pelouro do ambiente, que coordena as atividades de limpe-
za dos espaços públicos do Concelho, iniciou, em 2013, um 
programa de rigor e exigência com bons resultados práticos. 
Quem mora ou visita Barcelos facilmente se apercebe de que 
as ruas estão limpas, os pavimentos estão lavados e a reco-
lha de resíduos sólidos urbanos (RU) tem outra dinâmica. Tem 
sido feito um esforço continuado para uma gestão destes ser-
viços adaptada às exigências do concelho com objetivos bem 
claros e orientados para a eficácia e para a eficiência, onde 
se pretende a adequada racionalidade de recursos. Cerca de 
3.000 contentores de recolha de RU são recolhidos em todo 
o concelho, sendo entregues à Resulima cerca de 43.000 to-
neladas de RU por ano de resíduos indiferenciados.

Os 381 ecopontos distribuidos pelo concelho permitem a reco-
lha selectiva de cerca de 3.000 toneladas de resíduos por ano. 
Outros resíduos tais como óleos usados, cera provenientes das 
velas, monstros, resíduos electrónicos, são igualmente recolhi-
dos sendo-lhes dado o fim indicado.
Os jardins, um dos bilhetes postais do concelho de Barcelos, 
mostram um conjunto intrincado de coloridos, sendo o Jardim 
das Barrocas o expoente máximo de cor e formas, verdadeira-
mente representativo da imagem de Barcelos. 
Todo este trabalho só é possível com o empenho e dedicação 
de algumas dezenas de profissionais dedicados, que trabalham 
diária e anonimamente na difícil missão de limpeza embeleza-
mento da nossa cidade.

A definição clara de objetivos, metas e prazos a cumprir 
pela equipa e a alteração de equipas e rotas é contínua, na 
tentativa de encontrar as melhores soluções;

Aquisição de equipamentos essenciais para a eficácia 
dos trabalhos a realizar: uma viatura de nove lugares para 
transporte de cargas e pessoal, aquisição de sopradores 
individuais, aquisição de fardamento e equipamento de 
proteção individual, aquisição de uma varredora urbana e 
aquisição de carrinhos de recolha;

Diariamente é realizada uma verificação geral a todas as 
rotas, pelo chefe de divisão e pelo encarregado;

Toda a equipa tem acesso a formação profissional;

Iniciou-se um programa de distribuição de sacos plásticos 
aos feirantes para eles próprios ensacarem o seu próprio 
lixo e procedeu-se à colocação de um ecoponto no recinto 
da Feira;

Centralização de toda a equipa no mesmo espaço físico 
de trabalho;

Iniciou-se um programa de lavagem em larga escala de pa-
vimentos pedonais de grande impacto em toda a cidade.

UMA CIDADE MAIS VIVA, LIMPA E SEGURA PARA TODOS

Os dejetos dos animais de estimação prejudicam a higiene dos 
locais públicos e podem ser causadores de doenças graves, 
constituindo um verdadeiro perigo para a saúde pública.
Para garantir uma maior limpeza, a Câmara Municipal de Bar-
celos levará a cabo uma campanha de sensibilização (distribui-
ção de folhetos, cartazes e vídeos educativos e informativos) e 
serão espalhados pelo concelho dispensadores de sacos para 
dejetos caninos, equipamentos que pretendem dar resposta 
a problemas diversos como sujidade, mau odor e a de trans-
missão de doenças. O Regulamento Municipal de Resíduos 
Urbanos e Limpeza Urbana, em vigor, já prevê a aplicação de 
coimas aos infratores.

Medidas adotadas pelo Município para a 
melhoria qualitativa dos trabalhos realizados 
pelas equipas de limpeza:

PARA UMA POLÍTICA DE AMBIENTE DE 
EXCELÊNCIA
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As árvores do meio urbano constituem um património na-
tural valioso, não só por razões estéticas, mas pelo papel 
fundamental que desempenham no equilíbrio ambiental. 
No entanto, não se pode julgar a arborização de uma ci-
dade apenas pelo número de árvores que possui, mas sim 
pela qualidade da arborização. As árvores em ambiente 
urbano enfrentam inúmeros problemas nas cidades: a 
poluição dos solos e do ambiente que as rodeiam, o cres-
cimento com limitações de espaço e solo, o corte de raí-
zes, embates de viaturas, estrangulamentos com arames 
e cordas, as podas radicais, etc. Todos estes fatores en-
fraquecem as árvores e favorecem o ataque de pragas e 
doenças. Uma árvore enfraquecida ou doente pode facil-
mente tombar ou deixar cair ramos sobre pessoas, viatu-
ras ou habitações. 

O Município de Barcelos, consciente da importância des-
te património urbano, tem feito um levantamento rigo-
roso e minucioso e hoje possui um inventário, produzido 
por técnicos especializados,  preparados e competentes, 
que dedicaram muitas horas do seu trabalho à análise das 
"condições de saúde" das árvores existentes, com toda a 
informação fundamental. Atualmente há dados que permi-
tem saber, por exemplo, o número total de árvores; quais 
as espécies existentes; percentagem de cada espécie em 
relação ao número total de árvores; presença de pragas ou 
doenças; necessidades de poda e de remoção; quantitati-
vo de novos locais para plantio. Para o vereador Alexandre 
Maciel, “os resultados obtidos, após este levantamento, 
foram surpreendentes e em grande parte dos casos preo-
cupantes: Barcelos possui um conjunto assinalável de ár-
vores velhas  e doentes que podem representar um risco 
para a população”. E, acrescenta, “algumas são de grandes 
dimensões e por isso, acautelando o pior, têm vindo a ser 
substituídas à medida que se determina o seu  elevado 
grau de risco potencial”. Ao mesmo tempo, muitas outras 
são podadas todos anos, pelos motivos já referidos. “O 
estado destas árvores tem como consequência a pouca 
"importância" que lhe foi dada no passado. Uma atitude 
irracional que este executivo não permitirá que se volte a 
repetir”, remata o responsável pela pasta do Ambiente.

Desde 2010 mais de dez mil árvores saíram dos hortos municipais para serem planta-
das pelo concelho. Do total cerca de 60 por cento foram plantadas na área urbana.

AMBIENTE  

EM MEIO URBANO O RISCO ASSOCIADO À QUEDA DE 
ÁRVORES PODE SER DESASTROSO
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1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido, às seguintes 
situações:

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 22 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 22 alunos – escalão 
2 (B) – refeição 50%. Alunos do ensino pré-escolar: 6 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Alteração de escalão 2 para escalão 1 a dois alunos, na sequência de pedidos de reavaliação de pro-
cessos.

2. Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano letivo 2012/2013.

3. Cedência de instalações – Ratificação. Associação de Pais de Negreiros: utilização das instalações 
da EB1/JI de Negreiros, às quartas-feiras e sábados de manhã para promover o ensino de aulas ex-
tracurriculares.

4. Cedência de Instalações - União de Freguesias de Campo e Tamel S. Pedro Fins: cedência de uma 
sala de aula da unidade educativa do 1.º CEB de Campo, para o desenvolvimento da Componente de 
Apoio à Família, às terças e quintas-feiras, entre as 17h45 e as 18h45.

5. Atribuição de um subsídio no valor de 360,00€, à Associação de Pais de Negreiros, para pagamento 
à tarefeira que substituiu a Auxiliar da Acão Educativa, na unidade educativa do ensino pré escolar 
de Negreiros.

6. Minuta do acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de Barcelos, as Direções 
dos Agrupamentos de Escolas e as entidades Gestoras da Componente de Apoio à Família (CAF)/ 
Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o ano letivo 2013/2014.

7. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Arcozelo, para servir peque-
nos-almoços a alunos do 1.º ciclo, garantindo que as crianças cujos pais/encarregados de educação 
não conseguem assegurar/dar diariamente o pequeno-almoço, possam em alternativa ter acesso ao 
mesmo fora de casa e deste modo potenciar a promoção do sucesso escolar e por cobro a fatores 
que originam desigualdades nas condições de aprendizagem entre crianças e jovens de diferentes 
meios sociais.

8. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos para o transporte de pessoas com doenças graves e 
com escassos recursos económicos, entre as suas residências e as unidades de saúde.

9. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos para o transporte de pessoas com doenças gra-
ves e com escassos recursos económicos, entre as suas residências e as unidades de saúde.

10. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação Hu-
manitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos para o transporte de pessoas com doenças graves e 
com escassos recursos económicos, entre as suas residências e as unidades de saúde.

11. Retificação da deliberação do Executivo Municipal relativa à adenda ao protocolo de colaboração 
entre o Município de Barcelos e a Casa do Povo de Durrães.

12. Designação do Fiscal Único da Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.

13. Designação do Fiscal Único da Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

14. Realização de evento alusivo à quadra natalícia para os funcionários do Município.

15. Apoio logístico e atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€, para a edição de um CD.

16. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Cultural e Recreativa os 
Caminhantes de Santiago.

17. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a cedência de apoio 
técnico para acompanhamento do processo de lançamento da obra de construção do “Centro Social 
e Paroquial de Fragoso” na plataforma da abertura do concurso público, bem como a fiscalização da 
mesma na fase de execução.

18. Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de reparação da pá carregadora O&K, MV 
n.º 35. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013), pelo valor 
contratual estimado de 11.000,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor.

19. Envio à Assembleia Municipal dos encargos plurianuais do procedimento de contratação pública 
desta empreitada de construção da «Passagem superior sobre o corredor verde da Ribeira de Patarro 
– Afluente do Rio de Vila – Afluente de Cávado», cujo valor é 348 970,01 Euros, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. Eixo Prioritário 3 – Valorização do Espaço Regional – Programa Operacional Regio-
nal do Norte (ON2) do Quadro de referência Estratégico Nacional – QREN.

20. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços de transporte de criança porta-
dora de deficiência, uma vez por semana, para a APACI durante o 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).

21. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais – Celebração de con-
trato “Fornecimento contínuo de gás para o Centro Escolar de Gilmonde”, pelo valor contratual es-
timado de 3.000,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. Artigo 6º da Lei nº 8/12 de 21 
de fevereiro (LCPA).

22. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o Relatório Preliminar 
elaborado pelo Júri do procedimento e a proposta constante do mesmo, relativo à análise e avaliação 
das propostas concorrentes ao concurso público para a execução da empreitada de “ Processo nº CP/
EMO127/DOPM – Beneficiação da E.M. 561, desde Sequeade ao limite do Concelho”.

23. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que indeferiu a impugnação admi-
nistrativa apresentada pela empresa “ABB, S.A.”, nos termos e com os fundamentos constantes das 
informações prestadas pela DOPM em 11.09.13, 12.09.13 e 29.10.13, relativamente ao Concurso 
Público “ Processo nº CP/EMO127/DOPM – Beneficiação da E.M. 561, desde Sequeade ao limite 
do Concelho”.

24. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a ata do Júri do Pro-
cedimento e os esclarecimentos constantes da mesma, relativamente ao concurso público para a  
“Requalificação Urbana do Núcleo Central Histórico - Envolvente ao Paço dos Condes/Duques e à 
Igreja Matriz, em Barcelos”.

25. Ratificação o despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a cessão da posição 
contratual pela empresa Santana & Cª, S.A. à empresa NVE Engenharias, SA., relativa à empreitada 
de “Construção do Centro Escolar de Arcozelo”.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00 € a cada uma das corporações de bombeiros do 
concelho, respeitante ao ano de 2013, ficando deste modo actualizados os subsídios atribuídos até 
ao presente ano.

27. Apoio ao Arrendamento Habitacional – Aprovação de 15 novos processos e um reavaliado.

28. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, nos termos do art.º3º, da Lei nº 
47/05 de 29 de Agosto, que aprovou a realização de uma vistoria ao edifício sito no Campo Camilo 
Castelo Branco, nºs 63 e 64, freguesia e concelho de Barcelos, requerida pelo Sr. Rui Manuel Marinho 
Sá, para efeitos de verificação das condições de conservação do mesmo.

29. Ratificação de emissão de certidão de destaque de parcela referente a seis processos.

30. Ratificação de emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos, referente a 
11 processos.

31. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Fre-
guesia de Vila Seca, correspondente à 2ª fase da empreitada “Caminho da Pereira”.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 20.209,75 € €, à Freguesia de Várzea, correspondente à 2ª e 
última fase da empreitada “Rua dos Fornos”.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 4.891,90 €, à Freguesia de Paradela, para pagamento da 
pavimentação da Travessa da Igreja de S. João.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 5.147,62 €, à Freguesia de Paradela, para pagamento da 
pavimentação da Travessa de Vilar.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 5.004,79 €, à Freguesia de Paradela, para pagamento da 
pavimentação da Rua da Pereira.

37. Protocolo de Cooperação entre o Município e as Juntas de Freguesia do concelho – Adiantamen-
to, a título excecional, da transferência dos restantes 25% do protocolo à Freguesia de Roriz, valor que 
corresponde a 17.283,00€, como forma de viabilizar o funcionamento normal daquela autarquia.

38. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência 
de uma estrutura de outdoor para a colocação de uma campanha publicitária de sensibilização da 
comunidade em geral, no dia 25 de Novembro, “Dia Internacional para a Erradicação da Violência 
contra as Mulheres” – GASC - Grupo de Ação Social Cristã; cedência de instalações na Central de 
Camionagem para a realização do 17º Magusto – Associação Clube Moto Galos de Barcelos; cedência 
da Sala Gótica – Homenagem a D. António Barroso.

39. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência 
de uma viatura de 9 lugares para deslocação a Lisboa a fim de participar no Programa “O Preço Cer-
to” – Ricardo Adelino Brito Faria; cedência de uma viatura de 9 lugares para participação em torneio 
em Vieira do Minho – FCB - Futsal Clube de Barcelos; cedência de uma viatura de 9 lugares para a 
realização de um treino em Guimarães, no dia 7 de Novembro – Associação Desportiva e Cultural 
de Manhente.

40. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Desporto, que aprovou o seguinte: cedência 
de 250 cadeiras usadas do Estádio Adelino Ribeiro Novo para o campo de jogos da Associação Cul-
tural e Desportiva de Carapeços; empréstimo de 30 vasos para ornamentação – 12º Aniversário da 
Associação Equestre de Lijó.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido, às seguintes 
situações:

Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 16 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 14 alunos – escalão 
2 (B) – refeição 50%. Alunos do ensino pré-escolar: 6 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
Alteração de escalão 2 para escalão 1 a um aluno, na sequência de pedido de reavaliação de processo.

2. Atribuição de subsídio para pagamento às tarefeiras que substituíram as Auxiliares da Ação Edu-
cativa:
Junta de Freguesia da Silva – 2.290,00€ (relativo ao ano letivo 2012/2013);
Associação de Pais de Tamel S. Pedro Fins – 126€ (relativo a novembro de 2013).

3. Isenção do pagamento da mensalidade da frequência das Piscinas Municipais a munícipe portado-
ra de uma deficiência com grau de incapacidade de 86%, que necessita frequentar a piscina devido 
a sequelas de acidente.

4. Atribuição de um subsídio de 5.000,00€ à Associação de Pais António Fogaça para custear as des-
pesas com o apetrechamento das salas de CAF/AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família).

5. Atribuição de subsídio no valor anual de 806,30€ para transporte de um jovem portador de defi-
ciência, para beneficiar de programa de reabilitação.

6. Atribuição de transporte em táxi a pessoa invisual, residente em Adães, que necessita de se des-
locar às instalações da ACAPO, em Braga, uma vez por semana, para o desenvolvimento de plano 
de apoio.

7. Cedência de instalações: Junta de Freguesia das Carvalhas – utilização das instalações do Jardim 
de Infância da freguesia no dia 14 de dezembro para realizar a ceia de Natal dos idosos; Junta de 
Freguesia de Lijó - utilização das instalações da antiga EB1/JI da freguesia no dia 22 de dezembro para 
realizar a ceia de Natal dos idosos.

8. Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de desratização do Parque Municipal, pelo 
valor contratual estimado de 450,00€, 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).

9. Pedido de parecer prévio para a celebração do contrato de “aquisição de serviços de inspeções 
periódicas obrigatórias das viaturas do Município de Barcelos, incluindo as viaturas cedidas ao serviço 
da PSP e GNR, a realizar até dezembro de 2014”, pelo valor contratual 2.746,95€, 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). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 
de 21 de fevereiro (LCPA).

10. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais para a celebração de contrato 
para “Aquisição do Manual Digital para a atividade extra curricular de Inglês, dos alunos 3º e 4º ano 
do 1º Ciclo do Ensino Básico, ano letivo 2013/2014”, pelo valor contratual estimado de 10.000,00€. 
Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 de 21 de fevereiro (LCPA).

11. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços para transporte de criança porta-
dora de deficiência no ano letivo 2013/2014, pelo valor contratual de 5.316,04€ 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 dezem-
bro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. 
Artigo 6º da Lei 8/2012 de 21 de fevereiro (LCPA).

12. Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de reparação do motor da viatura n.º 94, 
marca Volvo, matrícula 59-97-MF. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento 
de Estado 2013), pelo valor contratual estimado de 5.315,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/12 
de 21 de fevereiro (LCPA).

13. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Assistência técnica ao software de 
gestão das unidades de registo de assiduidade”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2013) pelo valor contratual de 2.500,00€ ao qual é acrescido o IVA à taxa legal 
em vigor. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 
8/12 de 21 de fevereiro (LCPA).

14. Revogação da deliberação da Proposta n.º 62; Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços 
de utilização de infra-estruturas rodoviárias utilizando a tecnologia Via Verde. 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).
O valor do contrato anterior estava estimado em 15.000,00 €, ao qual acresceria IVA à taxa legal em 
vigor. Porém, o valor revelou-se insuficiente e foi revisto para 30.000,00€ ao qual acresce IVA à taxa 
legal em vigor.

15. Pedido de autorização para assunção de compromissos plurianuais - celebração de contrato de 
aquisição de serviços de comunicações e transmissão de dados - Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012 - Lei dos 
compromissos e pagamentos em atraso (LCPA), para vigorar durante 24 meses, e cujo valor contra-
tual estimado é de 220.000,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor.

16. Pedido de parecer prévio para a celebração de um contrato para o “Estudo, coordenação e pro-
dução de conteúdos para três livros: Bordado de Crivo; Biografia de Rosa Ramalho; Famílias ligadas 
ao Figurado de Barcelos”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 
2013), pelo valor contratual de 20.000,00€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 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 operação “Norte-08-0569-FEDER-000032 – Minho IN.

17. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para o “Estudo 
e processo de certificação do Bordado de Crivo da Carreira”, pelo valor contratual de 37.000,00€, 
ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em vigor. 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 operação “Norte-08-0569-FEDER-000032 – Minho IN.

18. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Organização do Festival Internacional 
de Filmes de Artesanato e Turismo”, pelo valor contratual de 74.000,00€, ao qual é acrescido o IVA 
à taxa legal em vigor. 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 operação “Norte-08-0569-FEDER-000032 – Minho IN.

19. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, a pedido do Centro de Solidariedade Social de 
S. Veríssimo, de uma parcela de terreno com 4 230 metros quadrados, integrada em Espaço Natural 
N2 - mato de proteção a reconverter ou estabelecer, e Espaço Natural integrado em orlas e sebes 
vivas, sem condicionantes.
A instituição pretende levar a efeito a construção de um edifício de apoio social composto por um 
conjunto de 20 residências de tipologia T1, complementadas por uma área comum de apoio, zona de 
estacionamento e uma horta comunitária no terreno situado no Lugar das Pontes, freguesia de Tamel 
S. Veríssimo, concelho de Barcelos.

20. Ratificação da autorização dos encargos plurianuais assumidos relativamente a programas do 
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Centro de Emprego, respeitantes ao período de 9 de abril a 30 de novembro do corrente ano.

21. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a ata Nº 2 do Júri do 
Procedimento, relativamente ao concurso público para a  “Requalificação Urbana do Núcleo Central 
Histórico - Envolvente ao Paço dos Condes/Duques e à Igreja Matriz, em Barcelos”.

22. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada 
pela DOPM e a conta final da empreitada de “Centro Escolar de Gilmonde”.

23. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que aprovou emitir parecer favorável à com-
propriedade, respeitante a um processo/registo.

24. A tribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, à Freguesia de Remelhe, para a execução da 
2ª fase da obra “Recuperação e remodelação do edifício da antiga escola primária”.

25. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprova o seguinte: Autorização 
para colocação de divulgação do projeto “O Dia Mais Curto”, nos mupis.

26. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência 
do Auditório Municipal para a realização de palestra no dia 5 de Dezembro – ATAHCA; cedência de 
um outdoor para divulgação da imagem “Todos a Correr em Barcelos” – Amigos da Montanha – As-
sociação de Montanhismo de Barcelinhos; cedência do Salão Nobre no dia 23 de Novembro – Con-
servatório de Música de Barcelos; cedência Teatro Gil Vicente para um espetáculo musical “Ópera 
Ligeira – Em busca de Santo António” – APACI; autorização da despesa resultante do Concurso “Natal 
Ecológico 2013.

27. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: regulamen-
to do Concurso “Natal Ecológico 2013” e respetiva informação prestada pela DPUMA; autorização 
para cedência de viatura de 9 lugares ao Futsal Clube de Barcelos, no dia 30 de Novembro – Jogo 
em Vila Nova de Famalicão; autorização de cedência de viatura para transporte de mobiliário para a 
nova Sede - Associação de Futebol Popular de Barcelos; cedência de espaço na Central de Camiona-
gem e apoio logístico, para os dias 21 e 22 de Dezembro, para a realização de um concerto de Jorge 
Palma – Tertúlia Barcelense; cedência de vasos para a APACI; cedência de viatura ao Voleibol Clube 
de Barcelos.

28. Ratificação do despacho da Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal, que aprovou 
o seguinte: cedência do Auditório do Teatro Gil Vicente - Academia de Música de Viatodos; cedência 
do Teatro Gil Vicente – Benedito Ribeiro Carvalho – apresentação de CD; cedência do Salão Nobre no 
dia 21 de Dezembro para gravação do novo álbum – Guitarrista Grutera.

1. Opções do Plano e Orçamento para 2014.
Autorização para dar continuidade ao atual quadro de transferências para as freguesias;
Empréstimos de Tesouraria;
Autorização de repartição de encargos e compromissos plurianuais.

2. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela com 3.766,35 metros quadrados, 
localizada na Rua do Xisto, freguesia de Negreiros, a fim de proceder à legalização e ampliação de um 
edifício destinado a indústria de fabricação de painéis solares e fotovoltaicos, da empresa Hotplanet 
– Renováveis, Lda., e que se encontra localizado na sua totalidade em Espaço Agrícola integrado em 
Reserva Agrícola Nacional.

3. Atribuição de um subsídio no valor de 22.630,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à União de 
Freguesias de Quintiães e Aguiar, para a execução de obras de restauro no edifício da antiga Escola, 
destinada à instalação da Sede de Junta das Freguesias.

4. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de Alvelos, para pagamento da 4ª 
fase das obras de “Recuperação do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira – Sede de Junta”.

5. Substituição do objeto de financiamento relativamente a verba já atribuída à Freguesia de Ma-
nhente, no valor global de 17.582,17€, em reunião da Câmara Municipal realizada em 11.03.13. A 
verba destinava-se a custear as obras de alargamento e pavimentação da Rua do Rio, propondo-se, 
agora, a execução do arranjo da zona envolvente à Igreja Matriz da Freguesia.

6. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ ao IPIR - Instituto Português de Imprensa Regio-
nal, para regularização dos débitos relacionados com o imóvel/sede.

7. Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e o Círculo católico de Ope-
rários de Barcelos, que teve por finalidade estabelecer os termos e condições para a realização na 
cidade de Barcelos, entre os dias 19 e 23 de dezembro de 2013, do evento “I Festa do Chocolate 
Cidade de Barcelos”.

8. Protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a COBERSUN, Lda, que teve 
por finalidade estabelecer os termos e condições para a realização dos eventos: “Somos Portugal” da 
TVI e “Tendas de Natal” (“Barcelos Outlet”, “Feira de Actividades Económicas” e “Feira do Fumeiro”), 
na bancada Sul do Estádio Cidade de Barcelos.

9. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a ata Nº 
4 do Júri do Procedimento, relativamente ao concurso público para a “Requalificação Urbana do 
Núcleo Central Histórico - Envolvente ao Paço dos Condes/Duques e à Igreja Matriz, em Barcelos”.

10. Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara Municipal em 05.12.13, 
que aprovou a informação prestada pela DOPM e a Conta Final da empreitada de “Requalificação da 
Av. João Duarte e Av. D. Nuno Álvares Pereira”.

11. Ratificação da decisão do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o relatório final relati-
vo ao concurso público da empreitada de ”Beneficiação da E.M. 561 desde Sequeade ao limite do 
Concelho” e adjudicou a empreitada à empresa Martins & Filhos, S.A., pelo valor de 1.513.354,17 €, 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor.

12. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: 
cedência do Auditório Municipal para conferência sobre insucessos em implantologia – Dr. João Pi-
menta, médico dentista; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal para realização de palestra 
– GASC.

13. Ratificação dos despachos do vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência 
de uma colaboradora do Município para a realização de uma sessão de esclarecimento no âmbito do 
projecto de sensibilização do Gabinete de Apoio ao Endividado – GASC; cedência de wc’s portáteis 
e apoio logístico para a realização da prova “Trail Amigos da Montanha” – Amigos da Montanha; 
cedência de uma carrinha para distribuição de cabazes de Natal; autorização para ligação à rede pú-
blica da iluminação de Natal junto à Igreja – União de Freguesias de Negreiros e Chavão; cedência de 
auto-grua para regularização dos holofotes no campo de futebol – Associação desportiva de carreira; 
cedência de uma viatura, cartões de abastecimento de combustível e portagens para transporte dos 
atletas participantes no “II Torneio Eixo Atlântico de Hóquei em Patins” que se realizou na Corunha; 
cedência de viatura para participação no torneio em Braga – Futsal Clube de Barcelos; cedência de 
500 pés de amores para os jardins públicos – Freguesia de Carvalhas; autorização para a poda de 
árvores do adro da Igreja pelos serviços do Município – Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Frescaínha 
S. Martinho; fornecimento de 4 “Carvalhos do Norte” para o Largo envolvente à Igreja de Monte de 
Fralães – União de Freguesias de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães; cedência 
de camião-grua com cesto para a execução da árvore de Natal – Agrupamento de Escolas Gonçalo 
Nunes; cedência de transporte para a família e apoiantes do barcelense Tiago Araújo, participante no 
programa de televisão “Factor X”, na realização das galas; cedência de espaço na Central de Camiona-
gem para um espetáculo de solidariedade destinado à angariação de fundos para a aquisição de uma 
cadeira de rodas – Associação Clube Moto Galos de Barcelos.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido e ao início do 
ano letivo, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 5 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 11 alunos – escalão 2 
(B) – refeição 50%. Alunos do ensino pré-escolar: 1 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Transporte em ambulância, por motivos de carência socioeconómica, de menor com necessidades 
de cuidados médicos, residente na freguesia de Vila Boa, para as consultas médicas nos hospitais de 
Braga e do Porto; e de senhora residente na freguesia de Arcozelo, para o hospital de Braga.

3. Autorização de aquisição, por motivos de carência sócio económica, dos serviços de um táxi para o 
transporte, de manhã, de jovem portador de deficiência intelectual e motora, entre a sua residência 
e o Centro D. João Novais Sousa.

4. Autorização de aquisição, por motivos de carência sócio económica, dos serviços de um táxi para o 
transporte de pessoa portadora de deficiência intelectual e motora, entre a sua residência e o Centro 
Ocupacional da APPACDM de Famalicão.

5. Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de ensino – tarefeiras.

6. Ratificação da autorização para a utilização de instalações às seguintes entidades: Associação de 
Pais de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI de Remelhe, no dia 21 de dezembro para reali-
zar uma reunião de pais; Junta de Freguesia de Moure – utilização das instalações da EB1 de Moure, 

no dia 22 de dezembro para realizar um almoço de Natal solidário; Associação Perelhal Solidário 
– utilização das instalações da EB1/JI de Perelhal, no dia 15 de dezembro para realizar uma Festa de 
Natal solidário; Junta de Freguesia das Carvalhas – utilização das instalações da EB1 das Carvalhas, 
no dia 14 de dezembro para realizar a Ceia de Natal dos idosos; Junta de Freguesia de Tamel S. ve-
ríssimo – utilização das instalações da EB1/JI de Fraião, no dia 21 de dezembro para realizar a Festa 
Natal dos escuteiros; 
Junta de Freguesia de Alvelos – utilização das instalações do Pavilhão Multiusos da EB1/JI de Alve-
los, nos dias 11,12, 14 e 21 de dezembro para realizar atividades, promovidas pelas instituições da 
freguesia.

7. Isenção do pagamento da frequência da Piscina Municipal a munícipe com carência económica e 
com problemas de saúde para que este possa frequentar as aulas de hidroterapia.

8. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), para o ano letivo 2013/2014 a aluno, cujo agre-
gado familiar apresenta carências económicas, com produção de efeitos a partir de janeiro de 2014.

9. Alteração do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Agência Piaget 
para o Desenvolvimento (APDES), que operacionaliza o projeto Girubarcelos, com vista à sua prorro-
gação até 31 de dezembro de 2013.

10. Apoio ao arrendamento habitacional. Continuidade do valor do apoio a 24 agregados e atribuição 
de novos apoios a 13 agregados.

11. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas – um pedido.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, ao Centro Social e Paroquial de Arcozelo, como 
comparticipação na última fase do pagamento das obras de construção do Centro Social.

13. Constituição da nova Comissão de Toponímia que deverá integrar os seguintes elementos: Verea-
dora Maria Elisa Braga, que presidirá; Victor Manuel Pinho da Silva, Chefe de Unidade do Gabinete 
de Cultura, Museus e Arquivo; Ana Maria Silva Santos, Técnica Superiora do Gabinete de Reabilitação 
Urbana; Ivo da Rocha Boaventura; Alberto Maria de Sousa Pinto Martins; Maria Manuela Enes Mo-
rais Dantas; Paulo Alexandre Mendes Patrício Ferreira Ralha.

14. Ratificação da decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a minuta do contra-
to da empreitada de ”Beneficiação da E.M. 561 desde Sequeade ao limite do Concelho”.

15. Ratificação da decisão do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada 
pelo DOPM e a conta final da empreitada de ”Centro Escolar de Lijó”.

16. Ratificação da declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal, por solicitação do Gil 
Vicente Futebol Clube. Teor: “MUNICÍPIO DE BARCELOS, pessoa coletiva de direito público, com o 
número de identificação fiscal 505584760, com sede no Largo do Município, freguesia e concelho 
de Barcelos, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Miguel Jorge da Costa 
Gomes, que intervém nessa qualidade e no uso dos poderes que lhe são conferidos pelo artigo 35º, 
nº 1, alínea a), da Lei nº 75/2013, de 12 de Setembro, na sua redacção atualizada, declara, para os 
devidos e legais efeitos, que é intenção do Município de Barcelos celebrar um contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo com o “Gil Vicente Futebol Clube” para o ano civil de 2014 que contem-
plará um subsídio no valor de €200.000,00 (duzentos mil euros) que será pago até ao final do mês de 
Fevereiro de 2014. Barcelos, nove de Dezembro de dois mil e treze.”

17. Ratificação dos Protocolos celebrados com as seguintes instituições, com vista a acolher jovens 
estagiários: Associação Intercultural Amigos da Mobilidade – 2 estagiários na Biblioteca Municipal; 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo – 1 estagiário 
na área da segurança e controlo da qualidade alimentar; Instituto da Educação da Universidade do 
Minho – 1 estagiário na área da Educação; Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria – 4 estagiários 
– operador de informática nível 2; Associação Comercial e Industrial do Concelho de Esposende – 1 
estagiário – técnico de apoio à gestão; Associação Comercial e Industrial de Barcelos – 1 estagiário – 
operador de informática; Associação Comercial e Industrial de Barcelos – 1 estagiário – macatrónica 
automóvel; Escola Profissional Profitecla – 6 estagiários – técnicos de fotografia; Agrupamento de 
Escolas Alcaides de Faria – 1 estagiário – técnico de informática nível 4; Externato Infante D. Henrique 
– 1 estagiário – técnico de multimédia nível 4.

18. Regulamentos dos seguintes concursos, no âmbito do Plano de Atividades de Educação Ambien-
tal para o ano de 2014, a seguir mencionados: Regulamento do Concurso “Carnaval Ecológico”; Regu-
lamento do Projecto “Desfile Ecológico”; Regulamento do Projecto “Canteiro das Ervas Aromáticas”; 
Regulamento do Projecto “Espaço Biológico”.

19. Ratificação da decisão do Presidente da Câmara que aprovou a minuta do protocolo a celebrar 
entre os municípios acionistas da RESULIMA e a acionista “Empresa Geral de Fomento, S.A.”, refe-
rente à Unidade de Confinamento, Preparação e Tratamento de Resíduos Urbanos (UCPT-Aterro 
Sanitário de Paradela).

20. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência 
do Salão Nobre no dia 21 de Novembro – Editora Covilhete na mão; autorização para utilização de 
um ponto de luz destinado a eletrificar os pinheirinhos de Natal no âmbito da exposição “Árvores de 
Natal” que se realizou no dia 5 de dezembro na Avenida da Liberdade.

21. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência, 
por empréstimo, de cadeiras ao IPCA; cedência de três palmeiras para colocar em frente do cemitério 
da freguesia de Campo – União de Freguesias de Campo e Tamel S. Fins; fornecimento de árvores de 
fruta para o espaço envolvente ao edifício do Centro Social de Remelhe; ajardinamento do espaço 
junto ao Jardim de Infância de Gamil – União de Freguesias de Gamil e Midões; cedência de 20 bar-
reiras metálicas para apoio às festividades – Comissão de Festas de S. Sebastião de Macieira de Rates.

22. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou o contrato de emprés-
timo destinado a dotar a autarquia de meios financeiros necessários para fazer face aos prejuízos 
provocados pelas intempéries.

1. Atribuição de subsídio para pagamento de tarefeiras: Associação de Pais do Centro Escolar António 
Fogaça – 7.920,00€ (relativo ao ano letivo 2013/2014); Associação de Pais de Tamel S. Pedro Fins – 
48,00€ (relativo a dezembro de 2013).

2. Reavaliação de apoio a um aluno, de escalão 2 para escalão 1, para refeições escolares, com produ-
ção de efeitos a partir de janeiro de 2014.

3. Oferta de livros aos conferencistas do III Encontro de Bibliotecas Escolares de Barcelos 2013.

4. Ratificação do acordo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e “Tiago Amadeu F. 
de Carvalho Ferreira – Lux Produções”, que tem por objeto estabelecer as condições da realização do 
“Reveillon 2014”, no concelho de Barcelos.

5. Ratificação da adenda ao protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e 
o Círculo Católico de Operários de Barcelos, que teve por objeto alargar o período de realização da 
“I Festa do Chocolate Cidade de Barcelos” para os dias 27 a 29 de dezembro, das 10h00 às 24h00, 
em virtude de neste período se realizar o programa “Somos Portugal” e atrair à cidade milhares de 
pessoas do concelho de Barcelos e concelhos circundantes.

6. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação 
Equestre e Recreativa de Lijó, que teve por objecto estabelecer os termos e condições para a realiza-
ção de passeios turísticos em charrete, na cidade de Barcelos, na presente época natalícia.

7. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a concessão de apoio 
técnico para a realização do projeto de recuperação/manutenção das obras de restauro e requalifica-
ção da Igreja Paroquial, solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Cova.

8. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a concessão do apoio 
técnico solicitado pela APACI - Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, para a rea-
lização dos vários procedimentos concursais tendo em vista a abertura de concurso público para 
a aquisição de equipamentos para o edifício que se encontram a construir em Tamel S. Veríssimo.

9. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a concessão do apoio 
técnico solicitado pela Fábrica da Igreja Paroquial de Vila Frescaínha S. Pedro, nomeadamente os 
serviços de topografia para a marcação do lote nº 4 e a localização da entrada para o lote pertencente 
à Fábrica da Igreja, ambos do loteamento nº 98/80-A.

10. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a concessão do apoio 
técnico solicitado pela Paróquia de Santa Maior de Barcelos, nomeadamente o acompanhamento 
arqueológico das obras que pretendem realizar na Residência Paroquial, em virtude de o edifício se 
situar nas imediações da localização do traçado da muralha medieval de Barcelos.

11. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a atribuição de um 
subsídio no valor global de 1.000,00€ ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave referente à atribui-
ção do montante de 250,00€ a quatro alunos distinguidos com o Prémio de Mérito Escolar no ano 
lectivo 2012/2013.

12. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a atribuição de um 
subsídio no valor global de 2.500,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de Oliveira como colaboração nas 
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despesas efectuadas com a organização e realização da homenagem prestada ao Padre José Carvalho 
pelos 50 anos de dedicação pastoral à Paróquia de Oliveira.

13. Ratificação da declaração emitida pelo Presidente da Câmara Municipal, em 17.12.13, solicitada 
pela Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, para complementar o aditamento à candidatura efec-
tuada pela Instituição ao ON2 – Património Cultural, tendo em vista a criação do núcleo museológico 
e a recuperação do espólio.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 8.000,00€, ao Centro Social de Durrães, destinado à imple-
mentação de um parque infantil, nomeadamente a aquisição de equipamentos (baloiço e escorrega), 
aquisição de piso amortecedor, bem como o material necessário para a vedação da área respeitante 
ao parque infantil.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ à Universidade do Minho, tendo em vista a 
adesão às comemorações do 40º aniversário do 25 de Abril de 1974 pelos Municípios do Distrito de 
Braga, iniciativa da Universidade do Minho, incluindo a participação no Prémio Victor de Sá de Histó-
ria Contemporânea atribuído este ano a Maria Isabel Carvalho Corrêa da Silva, com a obra – " Espelho 
Fraterno. O Brasil e o republicanismo português na transição para o século XX".

16. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informa-
ção prestada pela DOPM e a conta final da empreitada de “Centro Escolar de António Fogaça”, em 
Vila Frescaínha S. Martinho”.

17. Prorrogação dos acordos de cedência de interesse público de trabalhadores até 31 de dezembro 
de 2014.

18. Alteração ao contrato de concessão da exploração e gestão dos serviços públicos municipais de 
abastecimento de água e de saneamento de Barcelos: alteração da sede social, que implica neces-
sariamente a alteração do artigo 2.º, n.º1, do referido contrato, para a Rua Rosa Ramalho, n.º 9-A, 
na União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (São Martinho e São Pedro), onde se 
encontram actualmente os serviços da concessionária; aditamento ao “Contrato de Financiamento”, 
no seguimento da aprovação pela entidade bancária das condições de renovação da garantia bancá-
ria (caução) prevista nos termos do artigo 89.º do contrato de concessão (o aditamento é motivado 
pela alteração da comissão anual paga pela concessionária “Águas de Barcelos, S.A.” mantendo-se as 
demais definições, cláusulas, números e alíneas do Contrato de Financiamento e respectivos Anexos 
em pleno vigor e eficácia nas suas versões originais).

19. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do 
auditório da Biblioteca Municipal e do auditório do Teatro Gil Vicente – Associação Zoom; cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal para a realização de um espectáculo de Teatro alusivo ao Natal 
para as crianças da catequese – Paróquia de S. Bento da Várzea.

20. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência, 
por empréstimo, de 12 pesos para ajudar na montagem e suporte da tenda onde se realizará o pro-
grama “Somos Portugal”, devido à previsão de chuva para o dia 29.12.13 – Empresa “COBERSUN”; ce-
dência de uma viatura automóvel ligeiro de passageiros para o transporte de 2 atletas e um treinador 
para participação no 1º estágio de formação de infantis 2013/2014, que se realiza em Vila Praia de 
Âncora no dia 28.12.13 - Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.; concedida autorização 
para utilização de um espaço na Central de Camionagem de Barcelos, no período compreendido en-
tre Fevereiro e Julho de 2014, alternadamente às sextas e sábados, para o carregamento das grades 
destinadas às provas que compõem o calendário desportivo – Sociedade Columbófila Barcelense; 
concedida autorização para o ajardinamento da zona envolvente ao Convento – Freguesia de Pereira.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido e ao início do 
ano letivo, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 6 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 8 alunos – escalão 2 
(B) – refeição 50%. Alunos do ensino pré-escolar: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Atribuição de subsídio no valor de 940,96€ à Junta de Freguesia de Aborim como comparticipação 
nas despesas de aquisição de dois aspiradores para a EB1/JI de Aborim.

3. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1 e JI de Alheira, com vista ao transporte de alunos de Igreja Nova e Panque para as 
unidades educativas do ensino pré-escolar e do 1.º CEB de Alheira.

4. Celebração ou renovação de contratos de aquisição/prestação de serviços. Artigo 73.º da Lei n.º 
83-C/2013, de 31 de dezembro – Orçamento de Estado 2014. Pedido de Parecer Prévio.

5. Aquisição dos serviços de um táxi para o transporte de jovem estudante com deficiência física, 
durante o ano letivo de 2013/2014, entre a sua residência no Centro de Acolhimento Temporário 
Paula Azevedo e a Escola Secundária Alcaides de Faria.

6. Pedido de parecer prévio para a renovação de contratos de aquisição de serviços de manutenção 
dos softwares da AIRC, pelo valor contratual de 4.429,86€, ao qual é acrescido IVA à taxa legal em 
vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

7. Pedido de parecer prévio para a renovação do contrato de aquisição de serviços de manutenção 
de extintores dos edifícios do Município, pelo valor contratual de 1.011,16€, ao qual é acrescido IVA à 
taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

8. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços para o transporte de pessoas por-
tadoras de deficiência, durante o ano 2014, pelo valor contratual estimado de 7.810,85€, ao qual é 
acrescido IVA à taxa legal em vigor. Pedido de parecer prévio. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 
de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

9. Pedido de parecer prévio para a renovação do contrato de prestação de serviços de assistência 
técnica ao equipamento de deteção 3M, pelo valor contratual de 1.046,41€, ao qual é acrescido IVA à 
taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014). 

10. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços para o Transporte de Pessoas Por-
tadoras de Deficiência, durante o ano 2014, pelo valor contratual estimado de 7.425,00€, ao qual é 
acrescido IVA à taxa legal em vigor. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de pres-
tação de serviços. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

11. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de manutenção 
do sistema de ar condicionado do edifício Teatro Gil Vicente, pelo valor contratual de 14.900,00€, ao 
qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Or-
çamento de Estado 2014). Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais 
-Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA).

12. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de apoio técnico 
de som/luz para o teatro Gil Vicente, pelo valor contratual de 28.800,00, ao qual é acrescido IVA à 
taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

13. Ratificação da decisão de contratação da aquisição de serviços para a Feira Internacional de Ar-
tesanato (FIA-Lisboa 2014) e para a Feira Internacional de Turismo (FITUR-Madrid 2014), pelo valor 
contratual de 23.839,24€, ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor, no âmbito da candidatura 
apresentada ao Programa Operacional Regional do Norte – ON2, com o código de operação “Nor-
te-08-0569-FEDER-000032 – Minho IN. Pedido de parecer prévio. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 
31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

14. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de auditoria 
externa. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014), pelo valor 
contratual de 14.107,80€, ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. Pedido de autorização prévia 
para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA).

15. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisiçãode serviços de desinfestação 
dos edifícios afetos aos serviços do Município, pelo valor contratual de 3.845,60€, ao qual é acrescido 
IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 
2014).

16. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de manutenção 
de elevador: Edifício Paços do Concelho – ala nascente, pelo valor contratual de 1.375,42€, ao qual é 
acrescido IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento 
de Estado 2014). Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 
6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA).

17. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de manutenção 
de elevador – Jardim de Infância da Silva, pelo valor contratual de 840,02€, ao qual é acrescido IVA à 
taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

18. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado - 
Contratação dos candidatos aprovados, segundo a lista de ordenação final devidamente homologada 
a 23 de outubro de 2013, colocados no segundo, terceiro e quarto lugar, referente ao procedimento 
concursal para contratação por tempo indeterminado de um posto de trabalho da carreira/categoria 
de Técnico Superior, para exercer funções na Divisão de Obras e Projetos Municipais, aberto por aviso 
n.º 14645/2012, publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 201, de 31/10/2012.

19. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado - 

Recrutamento excecional, por tempo indeterminado, de 1 técnico superior, tendo como habilitação 
literária, licenciatura na área de design, para exercer funções na Divisão de Obras e Projetos Munici-
pais, conforme o descrito no Mapa de Pessoal para 2014 e, como método de seleção obrigatório, a 
prova de conhecimentos. 

20. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios: Associação Intercultural 
Amigos da Mobilidade – 12 estagiários na área do Turismo e Cultura; Escola Superior de Estudos In-
dustriais e de Gestão do Instituto Politécnico do Porto – 1 estagiário na área dos Recursos Humanos; 
Agrupamento de Escolas de Barcelos – 3 estagiários na área de animação cultural; Escola Secundária 
de Barcelinhos – 3 estagiários no Curso de Contabilidade.

21. Constituição de fundos de maneio.

22. Aprovação do contrato de empréstimo para a recuperação e/ou reconstrução do património mu-
nicipal destruído, a celebrar com a Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, C.R.L., no montante 
de 2.243.585,00€.
No âmbito da apreciação pelo Tribunal de Contas, em sede de visto prévio, foram suscitadas algumas 
alterações ao contrato relativo ao empréstimo para a recuperação e/ou reconstrução do património 
municipal destruído, as quais foram efectuadas no contrato.

23. Associação de Jet Ski e Motonáutica do Norte – Revogação de deliberação aprovada na reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Barcelos, realizada em 17.05.2013.

24. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e o Centro 
Social da Paróquia de Arcozelo tendo em vista definir os direitos e deveres dos outorgantes no âmbito 
do “Programa de Apoio Psico-Educativo e Social”, com vista a assegurar, de forma gratuita e equilibra-
da, o desenvolvimento educativo e social, em especial nas áreas da educação, ensino/aprendizagem 
e apoio social, contribuindo para integração e sucesso escolar dos alunos e para a melhoria da quali-
dade de vida e do bem estar das famílias.

25. Regulamento do “Desfile de Carnaval para 2014”, tendo como objetivo promover o associativis-
mo e o envolvimento das associações do concelho nas actividades da cidade.

26. Regulamento do “Concurso de Máscaras - 2014”, tendo como objetivo promover a animação das 
comemorações do Carnaval com o envolvimento de todos os participantes.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 12.804,35€, à Freguesia de Aldreu, relativo ao auto Nº 3 da 
obra “Remodelação da área envolvente à Igreja”.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 31.950,60€, à Freguesia de Alheira, relativo à 3ª e última 
fase da obra de “Caminho das Meldoas”.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 37.382,25€, à Freguesia de Alvelos, relativo ao auto Nº 3 da 
obra de “Arranjo Exterior do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira”.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 88.137,17 €, à Freguesia de Barqueiros, relativo ao auto Nº 
7 da empreitada de “ Construção da Sede de Junta”.

31 Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de Carapeços, relativo à 2ª fase da 
obra de “Repavimentação de vários arruamentos”.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, 
relativo à 2ª fase da empreitada de “Pavimentação do Largo da Igreja de Durrães”.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à União de Freguesias de Creixomil e Mariz, 
correspondente a 50% do valor das obras de requalificação executadas na Travessa do Lodeiro e na 
Rua 16 de Dezembro, em Mariz.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 15.536,95€, à Freguesia de Fragoso, para pagamento das 
obras realizadas na Rua dos Loureiros e Rua da Igreja.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 10.820,00€, à Freguesia de Silva, para a conclusão das obras 
de requalificação executadas na Rua de Varziela.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 18.000,00€, à Freguesia de Ucha, relativo à última fase da 
empreitada de “Melhoramento dos arruamentos envolventes à Igreja e Escola Primária”.

37. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Fábrica da Igreja Paroquial de Santiago de 
Creixomil, como colaboração nas obras de restauro e conservação dos altares da Igreja Paroquial.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Associação Perelhal Solidário, como cola-
boração na aquisição de uma nova viatura para o transporte de idosos e prestação de serviços ao 
domicílio.

39. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, ao Centro de Solidariedade Social de S. Verís-
simo, como colaboração na aquisição de uma carrinha de 5 lugares com plataforma elevatória para 
cadeira de rodas, destinada ao transporte de utentes.

40. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Confraria Nossa Senhora da Franquei-
ra, com vista à realização de um festival de folclore e outras atividades culturais e artísticas.

41. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Associação de Futebol Popular de Barcelos, 
como colaboração nas despesas que vão realizar devido à mudança de instalações e correspondente 
adaptação das mesmas para sede da Associação.

42. Emissão de certidão de destaque de parcela – ratificação relativa a dois processos.

43. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN – ratificação de dois processos.

44. Designação dos representantes do Município de Barcelos nos órgãos sociais da Associação de 
Municípios de Fins Específicos “Quadrilátero Urbano”.

45. Constituição de uma régie Cooperativa: Barcelos Cultura, Educação e Desporto – Cooperativa de 
Serviços de Interesse Público de Responsabilidade Limitada. Aprovação dos Estatutos.

46. Projeto de Regulamento de Organização e Funcionamento do Arquivo Municipal de Barcelos – 
aprovação e posterior envio à Direção Geral de Arquivos, bem como à Comissão de Acesso a Docu-
mentos Administrativos para efeitos do disposto no artigo 117.º do Código do Procedimento Admi-
nistrativo; submeter o Projecto de Regulamento a apreciação pública, conforme o disposto no artigo 
118.º do Código do Procedimento Administrativo, devendo os interessados dirigirem, por escrito, as 
suas sugestões à Câmara Municipal de Barcelos, dentro do prazo de 30 dias úteis contados da data da 
publicação, na II série do Diário da República deste Projecto de Regulamento.

47. Alteração Pontual do Plano Director Municipal de Barcelos, nos termos e com os fundamentos 
constantes da memória explicativa, das peças escritas e das peças desenhadas, que compõem aquela 
proposta; o seu envio, para efeitos de acompanhamento, à comissão de Coordenação e Desenvolvi-
mento Regional do Norte, tendo em vista a sua pronúncia, no prazo legalmente estabelecido.

48. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram 
o seguinte: cedência de máquina e camião para limpeza do recinto da Capela de Santa Luzia – Con-
fraria de Santa Luzia de Encourados; cedência de espaço e isenção de taxas – Círculo católico de 
Operários de Barcelos – “I Festa do Chocolate Cidade de Barcelos”; cedência de espaço no Teatro Gil 
Vicente para a realização do Concerto de Ano Novo – Conservatório de Música de Barcelos; cedência 
de 30 galos médios para os artistas que participaram no Concerto Solidário – Associação Clube Mo-
togalos; cedência de 8 peças de artesanato – reunião de Padres e Bispos da Arquidiocese de Braga; 
autorização de realização da despesa relativa à alteração do seguro de 3 viaturas dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelinhos, cabimentada na importância de 130,00 €; autorização de realização da 
despesa relativa à inclusão de uma nova viatura ambulância Tipo A2 na apólice da frota automóvel do 
Município, cabimentada na importância de 268,00 €; autorização de realização da despesa relativa à 
inclusão de uma nova viatura pronto-socorro para extinção de incêndios na apólice da frota automó-
vel do Município, cabimentada na importância de 198,00 €.

49. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Dr. Alexandre Maciel, que aprovaram o se-
guinte: cedência de uma viatura para transporte de materiais destinados ao Concerto de Ano Novo 
– Conservatório de Música de Barcelos; cedência de uma grua para recolocação da rede de proteção 
no complexo desportivo – Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”; cedência de apoio logístico para a 
realização do Concerto de Ano Novo no Teatro Gil Vicente; cedência de um camião com grua para 
desmontagem da árvore de Natal – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes; cedência de máquina 
para limpeza de terreno – Junta de Freguesia de Cambeses; cedência de árvores de jardim – Junta 
de Freguesia de Cambeses; cedência dos Serviços de Jardins do Município para efetuar a poda das 
árvores do parque de merendas do Santuário – Confraria de Nossa Senhora da Franqueira; cedência 
de viatura no dia 10 de Janeiro – Futsal Clube de Barcelos; autorização para ocupação do Parque e 
cedência de 80 grades – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes; cedência de apoio no âmbito da 
componente Formação Prática em Contexto de Trabalho para alunos do CEF de Jardinagem e Espa-
ços Verdes – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes.

Reunião de Câmara de 17 de janeiro de 2014

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


