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“Requalificação urbana
é prioridade”

A Câmara Municipal assume como uma das prin-
cipais áreas de intervenção prioritária a requalifi-
cação. O resultado final está à vista de todos. Com 
a requalificação das avenidas D. Nuno Álvares 
Pereira e João Duarte, a imagem da cidade de 
Barcelos mudou para melhor. Conseguiu-se a 
harmonização dos espaços, devolveu-se a digni-
dade a esta entrada na cidade e, em simultâneo, 
resolveram-se inúmeros problemas, quer ao nível 
da segurança de circulação, quer ao nível da 
melhoria na qualidade de vida e de saúde pública.
Em 1999, como todos sabem, um estudo enco-
mendado pela Câmara Municipal diagnosticou 
graves deficiências ao nível da drenagem de 
águas, apontando para a necessidade de inter-
venção no subsolo, dadas as condições em que se 
encontravam as redes de águas pluviais e águas 
residuais, que constantemente se juntavam e 
criavam graves problemas de saúde pública. 
Mas, a este nível, ainda há muito trabalho a fazer 
noutras artérias da cidade. Neste momento, está 
a ser elaborado o projeto de requalificação da 
Avenida dos Combatentes da Grande Guerra, 
que a Câmara tenciona executar durante o atual 
mandato.
Encaro qualquer projeto de intervenção no terri-
tório urbano como um processo estratégico 
que deve acompanhar os novos paradigmas de 
desenvolvimento e de mudança das sociedades 
e dos seus habitantes, promovendo espaços 
mais coesos, cidades competitivas, atrativas e 
com maior valor económico e cultural. É esse o 
caminho que temos traçado para a cidade. 
Na nossa estratégia de requalificação inclui-se, 
também, a salvaguarda e valorização do patri-
mónio de Barcelos. Por isso, devolver aos barce-
lenses o Teatro Gil Vicente foi devolver a oportuni-
dade a todos ao acesso à cultura, estimular a arte 
e os artistas locais, colocando a cidade no itine-
rário cultural nacional.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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BARCELOS RENOVA 
ENTRADAS NA CIDADE
OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DAS AVENIDAS NUNO ÁLVARES PEREIRA
E JOÃO DUARTE CUSTARAM 950 MIL EUROS

As obras de requalificação das avenidas D. Nuno Álvares Pereira e João Duarte de 
Barcelos, apontadas, desde finais da década de 90, como urgentes e fundamentais 
estão prontas e cumpriram todos os prazos estipulados a 20 de maio deste ano, 
quando arrancaram.
Novas passadeiras, novos pisos nos passeios, contendo zonas especiais para os 
cidadãos invisuais, mobiliário urbano, arvores, renovação da iluminação, zonas de 
estacionamento, novas rotundas que contribuíram para a fluidez no tráfego auto-
móvel, a aposta na segurança, com a melhor definição dos espaços para o trânsito 
automóvel e para os peões são algumas das alterações conseguidas com estas 
obras de requalificação. 
“Esta era uma obra há muito tempo necessária e que não se resumiu a um trabalho 
à superfície. No subsolo, entre fevereiro e maio de 2013, procedeu-se à  renovação 
total das redes de infra-estruturas, que representou um investimento de quase 158 
mil euros, uma outra obra importante, apontada por um estudo encomendado pela 
Câmara Municipal, em 1999, como de grande necessidade, dadas as condições 
em que se encontravam as redes de águas pluviais e águas residuais, que cons-
tantemente se juntavam e criavam graves problemas de saúde pública”, explica o 
Presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes.
A Câmara Municipal dedicou uma atenção especial a estas avenidas, por serem 
zona escolar e residencial. A segurança na circulação foi uma das prioridades. Todos 
os dias passam por ali centenas de crianças e jovens. Na Avenida João Duarte, os 
espaços públicos foram requalificados, com passeios mais amplos melhor definição 
para o trânsito automóvel, replantação de árvores em toda a Avenida e criação de 
duas novas rotundas que contribuem para a acalmia de trânsito.
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O PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO
URBANÍSTICO DAS DUAS AVENIDAS 

DEVOLVEU, DIZ O PRESIDENTE, A DIGNIDADE 
A ESTA ENTRADA NA  CIDADE DE BARCELOS 
E, EM SIMULTÂNEO, “RESOLVEU INÚMEROS 

PROBLEMAS, QUER AO NÍVEL DA SEGURANÇA 
DE CIRCULAÇÃO E DE SAÚDE PÚBLICA, QUER 

AO NÍVEL DA REGENERAÇÃO DOS TECIDOS 
FÍSICOS E SOCIAIS DA CIDADE”.

PORQUE ESTA E NÃO 
OUTRA INTERVENÇÃO?

O Município deparou-se com um problema grave de estacio-
namento na via pública, com o desaparecimento do parque 
de estacionamento que existia no interior da Escola Secun-
dária Alcaides de Faria e que recebia mais de 300 automó-
veis de professores e funcionários. 
Num primeiro tempo, existia um terreno livre para criar esta-
cionamento de apoio à escola, mas, segundo o presidente de 
Câmara, os 400 mil euros exigidos pelo proprietário e as obras 
de construção do parque, orçadas também em quase meio 
milhão de euros, tornaram o projeto inviável. 
“Não optámos pela solução apresentada pelo anterior exe-
cutivo municipal de adquirir o terreno contíguo à Escola e aí 
construir o estacionamento, uma vez que isto representaria 
um custo de cerca de 900 mil euros. E por pouco mais, ou seja, 
950 mil euros, conseguimos resolver dois problemas: criar 
estacionamento ao longo desta avenida e requalificá-la. Se 
tivéssemos optado pela compra do referido terreno não pode-
ríamos proceder à realização da obra que hoje temos e que 
está à vista de todos. Com o mesmo dinheiro, solucionámos o 
problema do estacionamento e requalificámos duas das mais 
importantes vias da cidade”, explica Miguel Costa Gomes.

NOVAS AVENIDAS
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“NÃO ERA ESTE TEATRO QUE O EXECUTIVO QUERIA DEVOLVER AOS 
BARCELENSES”, DISSE O PRESIDENTE DA CÂMARA, REFERINDO-SE ÀS 

DIMENSÕES DA NOVA SALA DE ESPETÁCULOS E ÀS LIMITAÇÕES DO NOVO 
PROJETO. “O VERDADEIRO CORAÇÃO DO TEATRO FOI AMPUTADO: TINHA, NO 
PASSADO, 400 LUGARES E HOJE TEM APENAS 196”. QUEM LANÇOU A OBRA, 
DISSE AINDA O PRESIDENTE, PENSOU-A “SÓ PARA ALGUNS BARCELENSES”.

CÂMARA DE BARCELOS FAZ INTERVENÇÃO NO LARGO MARTINS LIMA
E COMPENSA PERDA DE LUGARES NA RENOVADA SALA DE ESPETÁCULOS

TEATRO GIL 
VICENTE REABRE
20 ANOS DEPOIS

Mais de duas décadas depois de encerrar, o Teatro Gil Vicente 
reabriu as suas portas aos barcelenses e com ele o Largo 
Martins Lima, após trabalhos de requalificação daquela que 
é agora uma praça dedicada à cultura.
A mais importante sala de espetáculos da cidade e do con-
celho foi devolvida em setembro aos barcelenses. Foram 
centenas aqueles que fizeram questão de estar presentes, 
num momento que marcou, também, o arranque da 26.ª edi-
ção do Festival de Teatro de Barcelos, promovido pela Capo-
eira – Companhia de Teatro de Barcelos.

Mas o Teatro, como explicou Miguel Costa Gomes, Presi-
dente da Câmara de Barcelos, tem uma lotação máxima que 
não chega aos 200 lugares, poucos para a grande afluência 
do público que se verificou. Foi por isso que a autarquia deci-
diu fazer uma intervenção no Largo Martins Lima, aumen-
tando a área pedonal, definindo melhor os espaços de circu-
lação automóvel, resolvendo os problemas de acessibilidade 
a pessoas com mobilidade reduzida, criando um palco fixo e 
trazendo para este espaço a estátua dos poetas, da autoria 
do escultor José Rodrigues.



A reabertura do renovado Teatro começou, depois, com 
música, poesia e evocação a Gil Vicente, no novo palco exis-
tente no Largo Martins Lima. A população foi, então, convi-
dada a visitar as instalações da nova sala de espetáculos. 

Após a visita, no palco do renovado Teatro Gil Vicente 
foi estreado com a peça “Pranto de Maria Parda”, de Gil 
Vicente, um monólogo interpretado por Carla Cardoso da 
Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos.

PRÉMIOS DO 26.º FESTIVAL
DE TEATRO DE BARCELOS
Cerca de 2.500 pessoas assistiram ao 26.º Festival de Teatro 
de Barcelos, que teve a maior audiência de sempre, com o Tea-
tro Gil Vicente lotado em todos os 13 espetáculos que se reali-
zaram entre 7 de setembro e 10 de novembro. 
Este ano, o Festival, que teve uma componente de concurso, 
contou com a presença de oito grupos de teatro do concelho e 
três de outras localidades. 

No encerramento do Festival, que decorreu na tarde do dia 
10, a vereadora do Pelouro da Cultura, Elisa Braga, destacou 
a importância das parcerias e a troca de experiências entre os 
grupos de teatro e felicitou a Companhia de Teatro de Barcelos 
pela “excelente organização”. O presidente da direção da Capo-
eira, Tiago Ferreira, agradeceu à Câmara Municipal o apoio ao 
Festival e às atividades da Companhia, sublinhando que este 
evento conta com a dedicação e empenho dos elementos da 
Capoeira e de todos os grupos de teatro participantes.

O júri do concurso composto por Carla Cardoso (atriz de 
A Capoeira), Fernando Pinheiro (dinamizador do teatro no 
concelho e escritor) e Alberto Serra ( jornalista), atribuiu os 
seguintes prémios:

Melhor espetáculo: “Harpagão, O Velho Avarento”, pelo Teatro Olimpo;

Melhor intérprete feminino: Sónia Valente, do Teatro Olimpo;

Menção Honrosa: Lídia Sá, do Teatro Experimental dos Feitos;

Melhor intérprete masculino: João Cardoso, do Teatro Experimental 
de Mortágua;

Menções Honrosas: Carlos Fitas, do Teatro Popular de Carapeços,
e António Pimental, da Nova Comédia Bracarense;

Menção Honrosa Especial / Revelação: Tiago Varzim, da Associação 
Só Podia

Melhor Cenografia: “É Urgente o Amor”, pelo Teatro Experimental
de Mortágua

Menção Honrosa: “Os dois Surdos”, pelo Grupo de Teatro Os Pioneiros 
da Ucha

Melhor Figurino: “Harpagão, O Velho Avarento”, pelo Teatro Olimpo

Melhor Iluminação: “É Urgente o Amor”, Teatro Experimental
de Mortágua

Melhor Banda Sonora: “Vende-se Casa Assombrada”, Teatro Popular 
de Carapeços

“SERMÃO DE SANTO ANTÓNIO AOS PEIXES” NO TEATRO GIL VICENTE

A sala de espetáculos do Teatro Gil Vicente encheu-se de alunos, nos dias 11 e 12 de novembro, para verem o ator Diogo Infante 
no  “Sermão de Santo António aos Peixes”, do Padre António Vieira, um texto “fundamental” para grande parte dos estudantes do 
ensino secundário. 
A  iniciativa, que foi considerada um sucesso pelos professores que a sugeriram, teve o apoio e a organização da Câmara Municipal 
de Barcelos e foi destinada aos alunos do concelho, no âmbito da matéria curricular.
A peça foi interpretada pelo ator Diogo Infante, com música de Hugo Sanches e direção de Cucha Carvalheiro, traduzindo-se numa 
forma diferente de aprender e que ficará, com certeza, na memória dos alunos.
Foram quatro espetáculos, três  dedicados exclusivamente aos alunos (às 15h30, do dia 11 de novembro, e às 10h30 e 15h00 do 
dia 12) e o quarto espetáculo, dia 11 de novembro, às 21h30, destinado ao público em geral.

ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO DE BARCELOS
ASSISTIRAM A PEÇA INTERPRETADA PELO ATOR DIOGO INFANTE
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1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir de 2 maio de 2013, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 8alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 3 alunos – escalão 2 
(B) – refeição 50% (0,73€). Alunos do ensino pré-escolar: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Alteração ao Regulamento do «Prémio Literário do Município».

3. Componente de Apoio à Família do Jardim de Infância de Alvito S. Pedro - alteração ao número de crianças.

4. Toponímia – retificação da deliberação de 5 de abril de 2013.

5. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Confraria Nossa Senhora da Franqueira.

6. Proposta de oferta de livros à Sociedade Portuguesa de Autores, com vista a enriquecer o espaço dedicado 
às edições municipais daquela instituição.

7. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
de Fragoso.

8. Fixação de preço da publicação “Caminho Português de Santiago: uma visão espiritual, artística e cultural”, 
de Carlos Basto.

9. Cedência de instalações: Associação de Pais de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI de Remelhe, 
no dia 19 de abril; Associação de Pais do Jardim de Infância de Barcelinhos – utilização das instalações da CAF, 
nos dias 10 e 17 de maio; Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos – utilização das instalações da EB1/JI de 
Alvelos, para realizar uma formação entre 26 de abril e 28 de maio, em horário pós-laboral.

10. Atribuição de subsídios para transporte escolar (táxi) a aluno residente em Cambeses, para o Centro de 
Actividades Ocupacionais da APPACDM de Vila Nova de Famalicão, por inexistência de vaga no concelho de 
Barcelos.

11. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Agrupamento de Escolas de Fragoso, com vista 
ao reforço alimentar dos alunos cujos pais/encarregados de educação não conseguem assegurar diariamente 
o pequeno-almoço.

12. Cedência de instalações da cantina do Jardim-de-infância da Ucha, à Associação de Pais e Amigos das 
Escolas Pré e Básica da Ucha, para uso e confeção das refeições para os alunos que o solicitem, entre o final do 
ano letivo e 31 de julho de 2013.

13. Acordo de Cooperação entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Associação do Ensino Especializado da 
Música (Conservatório de Música de Barcelos).

14. Adenda aos protocolos de colaboração celebrados entre o Município de Barcelos e as Associações Humanitárias 
de Bombeiros Voluntários de Barcelos e de Barcelinhos.

15. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação “Clube 
Moto Galos de Barcelos” que teve por objeto definir os termos e condições em que se desenvolveu a coope-
ração entre os outorgantes com vista à realização do evento “Homenagem ao Motociclista”, que decorreu na 
cidade de Barcelos no dia 11 de maio de 2013.

16. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e o Clube de Tiro da 
Fervença que teve por objeto definir os termos e condições em que se desenvolveu a cooperação entre os 
outorgantes tendo em vista a realização no concelho de Barcelos do evento designado por “Taça Cidade de 
Pontevedra”, inserido no programa da Festa das Cruzes/2013.

17. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a Associação de Jet 
Ski e Motonáutica do Norte.

18. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e Bypower Tuning, Lda, com vista à realização da 
“Prova de Aceleração Automóvel”, no dia 17 de agosto de 2013, em Barcelos.

19. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Federação Portuguesa de Voleibol, tendo 
em vista estabelecer os termos e condições da realização no concelho de Barcelos do evento designado por 
Encontro Municipal de Barcelos e Encontro Regional de Braga, nos dias 24 e 25 de maio de 2013, no âmbito do 
Campeonato Regional e Nacional de Gira-Volei.

20. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Empresa Xistarca, promoções e Publicações 
Desportivas, Lda, tendo em vista estabelecer os termos e condições da realização no concelho de Barcelos, no 
dia 7 de julho de 2013, do evento designado por “1ª Corrida de Barcelos”.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 €, ao Gil Vicente Futebol Clube, como colaboração na 
organização e realização do evento “VI Torneio de Futebol de Veteranos do Minho”, inserido no Programa da 
Festa das Cruzes de 2013.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 16.580,89 €, à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro de Adães, 
como colaboração nas obras de restauro e ampliação da residência paroquial, destinada à instalação do Centro 
Pastoral e Paroquial de Adães.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 €, ao Agrupamento de Escuteiros de Adães, como colabo-
ração na aquisição de uma carrinha a fim de permitir a deslocação dos jovens na execução das suas atividades.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00 €, à Associação de Artesãos “Galo”, como colaboração nas 
despesas com o pagamento da renda das instalações/sede e na realização das diversas atividades que repre-
sentam e promovem o concelho de Barcelos.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 €, à Associação Cultural e Desportiva de Carapeços, como 
colaboração nas obras de melhoramento que se encontram a realizar no Campo de Jogos e no ringue da Arieira.

26. Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ à Escola de Ciências da Saúde da Universidade do Minho, que 
vai promover, entre os dias 29 de novembro e 1 de dezembro de 2013, em Barcelos, o “Fórum de Investigação 
em Neurociências do Minho”.

27. Atribuição de um subsídio à entidades participantes na Batalha das Flores, Arcos de Romaria e Grupos de 
Zés Pereiras, no âmbito da Festa das Cruzes 2013.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 €, à Escola Secundária Alcaides de Faria, como colaboração 
nas despesas com a participação na competição “Shell Eco-Marathon”.

29. Contratos de desenvolvimento desportivo com as seguintes associações desportivas do concelho, no âmbito da 
política de apoio a associações desportivas que desenvolvam um trabalho a nível de formação: Clube de Futebol “Os 
Ceramistas”: 10.000,00€; União Desportiva de S. Veríssimo: 10.000,00€; Águias de Alvelos: 10.000,00€; Associação 
Desportiva de Carvalhal: 10.000,00€; MARCA (Vila Cova): 10.000,00€; Associação Moto Galos: 15.000,00€; Asso-
ciação Patinagem do Minho: 6.000,00€; Associação Amigos da Montanha: 20.000,00€; Núcleo Desportivo da Silva: 
4.500,00€; Associação de Jet Ski e Motonáutica do Norte: 800,00€; Assoc. Cult. Desportiva de Quintiães: 8.000,00€; 
Assoc. Desportiva Cultural de Tregosa: 2.500,00€; Assoc. Deficientes Motores Barcelos: 2.500,00€; Centro Ciclista de 
Barcelos: 3.500,00€; Assoc. Cultural Recreativa Roriz: 6.500,00€; Assoc. Ornitológica de Barcelos: 1.000,00€; Socie-
dade Columbófila Barcelense: 1.000,0 €; Sociedade Columbófila V. F. S. Martinho: 1.000,00€; Sociedade Columbófila 
do Souto: 1.000,00€; Assoc. Desportiva de Barcelos (Campo):10.000,00€; Assoc. Desportiva e Cultural Manhente 
(Judo): 4.000,00€; Judo Clube de Barcelos: 5.000,00€; Clube de Karaté de Barcelos: 5.000,00€; Casa do Povo de Mar-
tim: 1.500,00€; Casa do Povo de Alvito (ténis de mesa): 2.000,00€; Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos: 
9.000,00€; Voleibol Clube de Barcelos: 2.000,00€; Clube Cávado Patinagem Artística: 2.000,00€; ABAS – Asso. Barce-
lense Act Sub.: 1.000,00€; Motor Clube de Barcelos: 2.500,00€.

30. Contratos de desenvolvimento desportivo tendo em conta a especificidade dos desportos que implicam 
uma participação a título individual, exigindo por parte dos desportistas um esforço ao nível logístico e finan-
ceiro. Subsídios: Mariana Ponte Ferreira: 2.250,00 €; José Tiago Ol. Sousa: 2.250,00€; Rui Manuel Oliveira Sousa: 
2.250,00€; Joaquim Filipe Vil. Rodrigues: 2.250,00€; André Filipe Coelho L. Afonseca: 200,00€; Mauro Gaspar 
Cardoso Ferreira: 200,00€; Beatriz Carvalho Ribeiro: 200,00€; Ana Rita Carvalho Silva: 200,00€; Ana Francisca 
Pinheiro A. F. Senra: 200,00€; Rui Filipe Silva Costa: 400,00€; Beatriz Costa Rainha Gonçalves: 200,00€; Ricardo 
Alberto Pereira A. Rego: 2.250,00€; Carlos Alberto Gomes Sá: 2.250,00 €; Joana Vila-Chá Ferreira: 2.750,00€; Hél-
der Simão Ribeiro Oliveira: 2.250,00€; Alexandrino Ribeiro Silva: 1.500,00€; Tatiana Carvalho Alves: 400,00€; Jo-
aquim Gonçalves Sousa: 400,00€; Paulo Valentim Martins Pereira: 1.000,00€; Hélio Oliveira F. Gomes: 400,00€; 
Ricardo Manuel L. Fonseca: 400,00€.

Reunião de Câmara de 17 de maio de 2013

DELIBERAÇÕES 31. Atribuição de um subsídio no valor de 13.113,43 €, à Freguesia de Várzea, para pagamento dos trabalhos de 
alargamento da Rua de Perrêlo e Rua do Montinho.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 11.303,29 €, à Freguesia de Várzea, para pagamento dos trabalhos de 
alargamento e pavimentação da Rua e Travessa de Lodeiros.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 6.829,58 €, à Freguesia de Várzea, para pagamento dos trabalhos de 
alargamento e pavimentação da Rua do Regato.

34. Cedência de material eléctrico e apoio técnico à Freguesia de Carapeços para a realização da parte eléctrica 
nas obras de recuperação da Escola de Fariota.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, à Freguesia de Bastuço S. João, correspondente à 1ª fase 
das obras de alargamento do cemitério.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 38.869,40 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Alheira, para a execução da empreitada de “Arranjo Urbanístico da Capela da Senhora do Rosário”.

37. Atribuição de um subsídio no valor de 17.808,00 €, à Freguesia de Lijó, para alargamento da Rua Carolina 
Vicente que liga o lugar de Mosqueiro à Igreja Paroquial e sede de Junta.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 11.476,10 €, à Freguesia de Lijó, para alargamento e construção de 
muros na rua junto à Igreja Paroquial.

39. Atribuição de um subsídio no valor de 25.500,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Silva, 
para construção de um parque infantil e geriátrico na EB1, destinado a apoiar também a Unidade de Autismo.

40. Atribuição de um subsídio no valor de 50.570,00 €, à Freguesia de Cristelo, para pavimentação da Avenida 
Padre Abel Varzim.

41. Atribuição de um subsídio no valor de 29.512,24 €, à Freguesia de Barqueiros, para pagamento do auto nº 2 
relativo à “Construção da Sede de Junta”.

42. Atribuição de um subsídio no valor de 15.334,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vila 
Boa, para custear a criação de espaços na EB1 destinados a biblioteca, gabinete para a psicóloga, bem como o 
correto encaminhamento das águas pluviais.

43. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00 €, à Freguesia de Fornelos, correspondente a 50% do custo das 
obras de acabamento do arranjo urbanístico junto à sede de Junta.

44. Atribuição de um subsídio no valor de 90.000,00 €, à Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia, para alargamento da 
rede viária na Rua da Lobagueira.

45. Atribuição de um subsídio no valor de 4.551,00 €, à Freguesia de Minhotães, para pagamento da aquisição de 
dois abrigos de passageiros de transportes coletivos.

46. Atribuição de um subsídio no valor de 4.534,95 €, à Freguesia de Alvelos, para pagamento das obras realizadas 
no edifício da EB1/JI de Alvelos.

47. Atribuição de um subsídio no valor de 9.577,21 €, à Freguesia de Paradela, para pagamento das obras realiza-
das na sede de Junta para adaptação do Jardim de Infância.

48. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Faria, 
correspondente à 1ª fase da pavimentação da Rua de Fim de Vila.

49. Atribuição de um subsídio no valor de 9.280,44 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Faria, 
para pavimentação da Travessa da Lagarteira.

50. Atribuição de subsídios à Freguesia de Areias de Vilar, no valor de 15.859,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, para a construção de muros de suporte e 318,00 € para trabalhos de limpeza numa rua que ficou intransitá-
vel devido ao deslizamento de terras provocadas pelas chuvas intensas no mês de março.

51. Regulamento do concurso “Esplanadas de Barcelos 2013”.

52. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou o 1º Relatório Preliminar do Júri 
do Concurso da empreitada “Requalificação da Avª João Duarte e Avª D. Nuno Àlvares Pereira”, a proposta de 
exclusão das propostas dos concorrentes nº 7, 9, 10, 12, 14 e 15 e a ordenação das propostas para efeitos de 
adjudicação.

53. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou o Relatório Final do Júri do Concur-
so da empreitada “Requalificação da Avª João Duarte e Avª D. Nuno Álvares Pereira”, bem como a proposta de 
adjudicação constante do mesmo.

54. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00€ ao GASC – Grupo de Acção Social Cristã, e retificação da proposta 
aprovada em 24.02.2012.

55. Apoio ao arrendamento habitacional – apreciação de 18 processos.

56. Atribuição de Bolsas de Estudo 2012/2013, relativamente à 2ª fase.
As candidaturas admitidas condicionalmente, constavam da listagem submetida a apreciação e votação da Câ-
mara Municipal na reunião efectuada em 22 de março do corrente ano, reportando-se à 2ª fase de atribuição de 
bolsas de estudo. A admissão condicional destas candidaturas teve subjacente a falta de documentação necessá-
ria para efeitos de apreciação das mesmas.

57. Pedido de parecer prévio para a renovação do “contrato de prestação de serviços de limpeza da Casa do Rio”. 
Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

58. Pedido de parecer prévio para a renovação do “contrato de prestação de serviços de limpeza da Central de 
Camionagem ”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

59. Pedido de parecer prévio para a renovação do “contrato de manutenção e assistência técnica aos elevadores 
afetos ao Município ”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

60. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de recolha de canídeos e 
utilização de canil.” 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 8/2012.

61. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de produção, montagem 
e realização do Projeto Moda Barcelos 2013.” Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento 
de Estado 2013).

62. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de aluguer de equi-
pamentos, palco, som, iluminação e camarins para todos os eventos que integram o Projeto Artístico bem 
como os eventos da Festa da Juventude.” Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento 
de Estado 2013).

63. Ratificação da decisão de “prorrogação do aluguer de varredora urbana”. Pedido de Parecer Prévio – Artigo 
75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2013).

64. Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene Urbana e Espaços Verdes.

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

66. Ratificação de emissão de certidão de destaque de parcela.

67. Ratificação de emissão de parecer prévio favorável a pedido de desafectação de terreno integrado em RAN.

68. Suspensão Parcial do Plano Director Municipal de Barcelos e Estabelecimento de Medidas Preventivas
Proposta a remeter à CCDR-N para a suspensão parcial do Plano Director Municipal com o estabelecimento 
de medidas preventivas, a qual visa desbloquear o impasse criado pelo PDM ao terreno escolhido para a lo-
calização do Aterro Sanitário na freguesia de Paradela. Depois de obtida a aprovação da CCDR-N deverá ser 
submetida à apreciação e aprovação da Assembleia Municipal.

69. Ratificação de despachos do Presidente da Câmara Municipal que aprovaram o seguinte: isenção de taxas 
(auditório) – XLI Encontro Nacional do batalhão Caçadores 2914; isenção de taxas (auditório) – Avalanche D’ 
Ideias Asociação; isenção de taxas (auditório) – Liga Portuguesa Contra o Cancro; isenção de taxas – Conceição 
Sampaio – Intercâmbio Portugal/Brasil; apoio técnico – IEFP de Barcelos; contratação de segurança/policia-
mento à PSP para manter a ordem e a segurança  - Moto Galos – XVI Encontro Motard.
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70. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do Audi-
tório – Profitecla; cedência do Auditório – Capoeira Comp. Teatro de Barcelos; cedência do Auditório – EB1 
António Fogaça; transporte de obras de arte da Galeria Municipal – EMEC; cedência do Auditório – Jornadas 
saúde Santa Casa Mis. Barcelos; atribuição de prémios do concurso “Pequenos Grandes Cantores”; barreiras 
metálicas – Comissão Festas S. Tiago de Macieira; cedência do Auditório – Soc. Columbófila do Souto; ajuste 
direto nº 16/2013 – Aquisição de Serviços e publicidade institucional – não houve lugar a adjudicação; ajuste 
direto nº 32/2013 – Aquisição de Serviços de recolha de canídeos e utilização de canil – não houve lugar a 
adjudicação; cedência da Biblioteca Municipal – Grupo Desp. Cult. Trabalhad. Município; cedência do Auditó-
rio – XLI Encontro Nacional do Batalhão Caçadores 2914; cedência do Auditório – Conceição Sampaio – Inter-
câmbio Portugal/Brasil; Central de Camionagem – Associação Estudantes da Escola Sec. Barcelinhos; cedência 
de uma tenda – Estudantes Universidade do Minho; cedência apoio logístico (peças artesanato e brochuras) 
– Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados; cedência de apoio logístico - Associação Clube Moto Galos; 
divulgação da Exposição “Inspiração”; aquisição de material promocional – Serviços de Turismo; cedência de 
transporte para os alunos – Concurso Nacional de Leitura.

71. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: 
cedência de troféus – Prova Jet Ski – Assoc. Moto Galos; fornecimento peças artesanato – Torneio Xadrez 
Festa das Cruzes; cedência camião grua – Junta Freguesia Vilar de Figos; apoio logístico – Basquete Clube de 
Barcelos; cedência de transporte – Assoc. Cult. e Recreat. – Quinta do Aparício.

72. Ratificação dos despachos da Vereadora do Pelouro da Cultura, que aprovaram o seguinte: transporte dos 
alunos da EB1 de Aldão para a EB 2,3 Gonçalo Nunes – provas finais.

73. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo, que aprovaram o seguinte: cedência de 
give-aways – Centro Desportivo e Cultural de Viatodos; cedência de give-aways – Núcleo Estudantes Medicina 
de Coimbra; cedência de give-aways – Corpo Nacional de Escutas – Junta Reg. de Braga; cedência de give-
aways – Instituto Nacional de Saúde; fornecimento de plantas e semente de relva – Casa do Povo de Alvito.

1. Retificação de atribuição de subsídio para refeição escolar.

2. Protocolos de colaboração com os seguintes grupos de teatro: Grupo de Teatro Pioneiros da Ucha; Tom de 
Festa – Associação (TAS’S); Grupo de Teatro Amador da Pousa “O Branselho”; Centro de Assistência Social de 
Balugães – Grupo de Teatro Os Balugas.

3. Protocolo de colaboração com a Casa do Povo de Vila Cova.

4. Protocolo de colaboração com a Associação “Amigos do Pato”.

5. Protocolo de colaboração com a ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo.

6. Cedência de instalações. Jardim de Infância de Barcelinhos – utilização das instalações do prolongamento 
de horário, para a realização dos ensaios da festa de fim de ano; Associação de Pais de Alvelos– utilização das 
instalações no dia 14 de junho.

7. Cedência de instalações da EB1/JI de Alvelos (no pavilhão, na parte do ATL do 1.º ciclo), à Associação de Pais 
dos Alunos de Alvelos, para aí colocar provisoriamente, até 31 de agosto, as suas instalações, uma vez que as 
atuais estão em obras.

8. Cedência de instalações da Escola dos Penedos – Arcozelo à respetiva Associação de Pais, para desenvolver 
a componente de apoio à família / ocupação de tempos livres das crianças nas férias escolares, entre 17 de 
junho e 16 de agosto.

9. Cedência do polivalente da EB1/JI de Lijó, no dia 15 de Junho, a partir da das 21h00, a um morador da 
freguesia.

10. Concessão de subsídio no valor de 300,00€ para despesas de transporte a jovem barcelense que vai frequentar 
um estágio na Orquestra Bysiok, em Londres, e cujo agregado familiar tem carências económicas.

11. Atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ à Associação Claustro de Vilar para a aquisição de um piano.

12. Perdão de dívida de 141,62 €, referente a refeições escolares no ano de 2013.

13. Perdão de dívida de 230,68 €, referente a refeições escolares do ano escolar 2012/2013.

14. Protocolo de colaboração com a Associação de Moradores do Bairro da Misericórdia.

15. Contrato de desenvolvimento desportivo com a Associação de Ténis de Mesa de Braga.

16. Contratos de desenvolvimento desportivo. Apoio a desportistas a título individual: Fábio André Gomes 
Silva: 200,00 €; Juliana Maria Carvalho Machado: 200,00 €; Pedro Miguel Fernandes Pereira: 200,00 €; David 
Pombo Figueiredo: 400,00 €; Hugo Ricardo Vilas Boas: 200,00 €; Luís Norberto Coelho Vale: 400,00 €; Rui 
Filipe Cardoso Duarte: 200,00 €; Diana Cristina Silva Oliveira: 200,00 €; Joana Garrido Vale: 200,00 €; Nelson 
Henrique Pereira Azevedo: 200,00 €.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 12.500,00 € à Fábrica da Igreja de S. Paio de Perelhal para pagamento 
da 2ª prestação dos 25.000,00 € solicitados, com vista ao pagamento dos trabalhos de pavimentação dos 
espaços envolventes à igreja, residência paroquial e centro paroquial.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 €, ao Agrupamento de Escuteiros de Cambeses, para a 
última fase da construção do edifício da sede e capela mortuária.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 € à Associação Desportiva e Cultural de Remelhe, destinado 
a obras de remodelação dos balneários desportivos.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 6.155,12 € à Associação Recreativa e Cultural de Sequeade, com vista 
ao pagamento de obras de conservação das infraestruturas do parque desportivo.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 59.414,00 €, à Freguesia de Lijó, para pagamento da parte restante 
da fase respeitante aos muros de vedação e suporte e rampas de acesso na empreitada de “Ampliação do 
Cemitério”.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 40.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Barqueiros, para execução da obra “Requalificação da Rua de Prestar”.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 30.822,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Perelhal, para execução da empreitada “Drenagem de águas pluviais e pavimentação da Rua de Reguengo”.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 9.800,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Aborim, para execução da reconstrução de um muro de suporte na rua do Reino.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 18.528,80 €, à Freguesia de Alvelos, para execução da empreitada 
“Pavimentação da Rua do Penedo”.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 6.938,23 €, à Freguesia de Alvelos, para execução de uma estrutura 
em betão armado destinada a passagem pedonal sobre a Ribeira em Rio Moinhos.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 28.800,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Bastuço Sto Estevão, correspondente à 2ª e última fase da empreitada “Alargamento, pavimentação e muros 
da Rua da Lamela”.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 14.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Tregosa, para execução da empreitada “Pavimentação da Rua de Sião”.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 29.986,98 €, à Freguesia de Vila Boa, correspondente a 50% do custo 
total da obra de “Arranjo urbanístico envolvente à Capela de Nossa Senhora da Ajuda e colocação de cruzeiro” 
e pavimentação de espaço na Quinta da Cal.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 4.001,29€, à Freguesia de Vila Boa, para pagamento das obras de 
pavimentação do logradouro em betonilha e colocação de grades de proteção no recinto escolar.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 38.720,74 €, à Freguesia de Viatodos, para pavimentação e instalação 
da rede de águas pluviais no Largo do Monte Lobar.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 34.330,00 €, à Freguesia de Ucha, para pagamento de diversas 
obras, nomeadamente o arranjo urbanístico da zona envolvente à igreja, alargamento e pavimentação de ruas.

33. Revogação da deliberação de 31.05.2013 e consequente deliberação para a atribuição de um subsídio 
no valor global de 43.996,63 € à Freguesia de Arcozelo, para pagamento dos autos nºs 4 e 12 (nº 1) no valor 
respectivamente de 15.083,22 € e 28.913,41 €, relativos à empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 €, à Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha, 
como colaboração nas despesas efectuadas com a realização das diversas actividades culturais e recreativas 
da 106ª edição da Feira da Isabelinha.

35. Cedência dos equipamentos de sucata existente no Parque de Viaturas do Município, revertendo a produto 
da sua venda para a Associação Perelhal Solidário.

36. Apoio ao arrendamento habitacional – aprovação de três candidaturas. 

37. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovou um subsídio no valor de 
500,00 € a cada um dos alunos participantes na competição mundial “Dance World Cup 2013” que se realiza de 
7 a 10 de julho em Montreal, no Canadá, num total de 16 alunos.

38. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a isenção do pagamento de Taxa 
de Resíduos Sólidos Urbanos (TRSU) a um munícipe, nos termos da informação prestada pelo Gabinete de 
Acção Social relativamente à insuficiência económica.

39. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a isenção do pagamento de 
tarifas previstas no Anexo B – “Recolhas Especiais” do Regulamento Municipal de Resíduos Sólidos, Higiene 
Urbana e Espaços Verdes, solicitada pelo Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde de S. José.

40. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a cedência de colaboração téc-
nica do Município para a elaboração de um protocolo, solicitado pela Paróquia de S. Miguel de Roriz, relativa-
mente à utilização da futura “Capela Mortuária” por forma a salvaguardar o interesse público.

41. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a cedência de apoio técnico 
solicitado pela Banda Musical de Oliveira para a adoção de uma solução técnica no que diz respeito às obras de 
melhoramento realizadas no espaço destinado ao público, na sede da instituição.

42. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a adenda ao protocolo “Festival 
Milhões de Festa – Barcelos” celebrado com a empresa Lovers & Lollypops, Unipessoal, Lda relativamente à 
Cláusula 8ª - Valor dos Ingressos.

43. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios. Escola Básica e Secundária de Vila 
Cova - Operador de Informática; Escola Profissional Profitecla – Secretariado; Agrupamento de Escolas Alcaides 
de Faria – Técnico Administrativo; Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – CAD; Agrupamento de Escolas de 
Barcelos – Técnico Gestão Equipamentos Informáticos; Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes – Jardinagem; 
Ordem dos Arquitectos – Arquitectura; Escola Secundária de Monserrate – Técnico Construção Civil.

44. Atribuição de um subsídio às associações de pais a seguir mencionadas relativas à comparticipação em 50% 
do valor solicitado, em virtude da utilização dos equipamentos e materiais utilizados nas cantinas escolares: 
Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Carvalhal: 3.100,00 €; Associação de Pais e En-
carregados de Educação da EB1/JI de Remelhe: 2.400,00 €; Associação de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1/JI de Moure: 5.440,00 €; Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Milhazes: 4.113,32 €; 
Associação de Pais da EB1/JI da Pousa: 3.750,00 €; Associação de Pais da EB1/JI de Aldão – Vila F. S. Martinho: 
2.400,00 €; Associação de Pais da EB1/JI de Rio Covo Sta Eugénia: 2.425,00 €; Associação de Pais da EB1/JI de 
Cambeses: 1.925,00 €.

45. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para um terreno com a área de 528,57 metros quadrados, 
com vista ao alargamento da Rua de Quintão, em Rio Covo Sta Eugénia.

46. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para duas parcelas de terreno com o total de 6.270 metros 
quadrados, na freguesia de Airó, com vista à legalização de edifício da empresa Vidrocávado, Lda.

47. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para uma parcela de terreno de 6.905 metros quadrados, 
na freguesia de Fornelos, com vista à construção de um estabelecimento comercial da empresa Maximino 
Miranda de Oliveira, Sociedade Comercial Casa Boavista – Materiais de Construção, Lda.

48. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para um terreno com 61.569 metros quadrados, na 
freguesia de Fragoso, destinado à instalação de empreendimento turístico, da empresa Galigest – Turismo 
da Natureza, Lda.

49. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para uma parcela de terreno, classificada em regula-
mento do PDM como Espaço Urbano de Baixa Densidade e Espaço Agrícola Integrado em RAN, destinada 
à nova edificação da sede, armazém de congelados e loja de venda, sito no lugar de Algova, freguesia de 
Paradela, da empresa Gelmoinhos, Lda.

50. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da área de 2.245 metros quadrados para a construção 
da infra-estrutura denominada por “Casa Mortuária de Barqueiros”, incluindo acessos e outras formas de 
utilização do solo, em terreno sito no lugar de Prestar, na freguesia de Barqueiros, que será doado à Freguesia 
de Barqueiros pela empresa Minas de Barqueiros, S.A., de acordo com o protocolo de colaboração celebrado 
entre as mesmas em 2008.

51. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno com área aproximada de 2.500 
metros quadrados, destinada à construção de um caminho público de carácter agrícola, sita no lugar de Zara-
gue, da freguesia de Milhazes, que será doada por privados à Freguesia de Milhazes.

52. Isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença de obras de construção respeitante à edificação 
onde se encontra em laboração uma indústria de serralharia, sita no lugar de Requiães, da Freguesia de 
Paradela.

53. Ratificação o despacho nº 65/2013 proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, relativo ao pagamen-
to da taxa de resíduos sólidos urbanos (TRSU) solicitado à concessionária “ADB – Águas de Barcelos, S.A.” e 
consequente decisão de accionar a garantia bancária nº 125/02/0654392 emitida pelo “Millennium BCP” e 
“Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid”, motivada pela falta de cumprimento desta obrigação pela 
concessionária, no valor de 496.000,00€ (correspondente ao valor cobrado nos meses de fevereiro de 2013 a 
maio de 2013, inclusive), acrescida dos juros de mora vencidos que na presente data ascendem a 9.457,97€, o 
que totaliza a quantia global de 505.457,97€.

54. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de publicidade institu-
cional (Ação Informativa e Publicitária). 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.

55. Antecipação de receita / compromisso relativo a refeições e transportes escolares.

56. Lei n.º 50/2012, de 31/08 – Actividade Empresarial Local – Empresas Locais dos Município de Barcelos. 
Fusão por incorporação da Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M., na Empresa Municipal de 
Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M. Autorização para fusão das empresas municipais – Fiscalização prévia 
do Tribunal de Contas - Aprovação de alterações ao projeto de fusão por incorporação e ao projeto de pacto 
social (estatutos).

57. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência de 
apoio técnico para elaboração do projecto da futura capela Mortuária – Paróquia de S. Miguel de Roriz; ce-
dência de apoio técnico para rectificação de áreas – APACI; cedência de apoio logístico – Círculo Católico de 
Operários.

58. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou o seguinte: cedência de espaço na 
Central de Camionagem – Associação de Estudantes da Escola Secundária Alcaides de Faria; cedência do Salão 
Nobre – Conservatório de Música de Barcelos; cedência do Salão Nobre – Sociedade Columbófila do Souto; 
cedência do Salão Nobre para gravação de um vídeo clip – Luís Miguel Gomes; cedência de apoio logístico e a 
oferta de um jantar para 25 pessoas no dia 5 de Junho – Federação Portuguesa de Futebol - Torneio Elite S19.

59. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovaram o 
seguinte: cedência de material promocional – 100 give-aways  e 5 galos médios – Movimento de Trabalhadores 
Cristão – Equipa da Igreja de Sta Maria Maior de Barcelos; cedência de material promocional e 25 give-aways 
– Associação de Lanceiros – Lisboa.

60. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: 
cedência de uma viatura de 9 lugares – EMD – deslocação de funcionários a Viana do Castelo para a realização 
de provas para renovação do curso de nadadores salvadores.

Reunião de Câmara de 14 de junho de 2013
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1. Cedência das instalações da EB1 de Panque, para desenvolver a componente de apoio à família - ocupação 
de tempos livres das crianças nas férias escolares, entre 9 de junho e 16 de agosto.

2. Cedência do polivalente da EB1 de Remelhe à Comissão Concelhia do Bloco de Esquerda de Barcelos, para a 
realização de uma conferência sobre agricultura, no dia 13 de julho.

3. Cedência das instalações de escolas do concelho às seguintes entidades: Associação de Pais de Milhazes 
– utilização das instalações da EB1/JI de Milhazes no dia 14 de junho; Associação de Pais de Cambeses – utili-
zação das instalações da EB1/JI de Cambeses no dia 14 de junho; Associação de Pais de Carvalhal – utilização 
das instalações da EB1/JI de Carvalhal, para o desenvolvimento da CAF, entre 17 de junho e 31 de julho; Junta 
de Freguesia de Campo – utilização das instalações da EB1 de Campo, para o desenvolvimento da CAF; Junta 
de Freguesia de Alvelos – utilização das instalações da EB1/JI de Alvelos no dia 23 de junho; Junta de Freguesia 
de Carvalhal – utilização das instalações da EB1 de Carvalhal, no dia 26 de junho; Associação de Pais das Cal-
çadas – utilização das instalações do Jardim-de-infância das Calçadas, no dia 28 de junho; Associação de Pais 
de Rio Covo Santa Eugénia – utilização das instalações da EB1/JI de Rio Covo Santa Eugénia, no dia 5 de julho.

4. Cedência de material usado à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos (1 secretária; 
1 cadeira para secretária; 15 mesas EB1; 30 cadeias EB1; 6 quadros em corticite).

5. Perdão de dívida referente a refeições escolares de aluna pertencente a agregado familiar com dificuldades 
económicas, ano letivo 2012/2013, no valor de 45,26€.

6. Perdão de dívida referente a refeições escolares de aluno pertencente a agregado familiar com dificuldades 
económicas, ano letivo 2012/2013, no valor de 237,98€.

7. Perdão de dívida referente a refeições escolares de aluna pertencente a agregado familiar com dificuldades 
económicas, ano letivo 2012/2013, no valor de 84,68€.

8. Protocolo de cooperação entre o Município e as entidades a seguir mencionadas, para definir as normas 
gerais de organização da Rede de Bibliotecas Escolares de Barcelos: Agrupamento de Escolas Alcaides Fa-
ria, Agrupamento de Escolas de Barcelos, Agrupamento de Escolas Braga Oeste, Agrupamento de Escolas de 
Fragoso, Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, Agrupamento de 
Escolas Vale D’Este, Agrupamento de Escolas de Vila Cova, Escola Secundária de Barcelinhos, ETG – Escola 
Profissional de Tecnologia e Gestão de Barcelos.

9. Atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ ao Agrupamento de Escolas de Fragoso para comparticipar 
nas despesas com visita de estudo.

10. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00€ à Escola Secundária/3 de Barcelinhos para comparticipar 
nas despesas do 1.º Festival de Bandas Escolares.

11. Nomeação dos representantes do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas 
Rosa Ramalho.
12. Atribuição de subsídio no valor de 960,00€ à Junta de Freguesia de Oliveira para comparticipar nas despesas 
com o transporte de aluna.

13. Protocolo de colaboração com a Rimas e Compassos – Associação Coral, que tem como objeto estabelecer 
os termos e as condições em que o Município apoiará a iniciativa “VII Curso de Direção Coral e Técnica Vocal”.

14. Toponímia – Freguesias de Barcelinhos, Carapeços e Balugães.

15. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Fornelos, com vista ao finan-
ciamento da aquisição de uma viatura automóvel adequada ao transporte dos alunos que frequentam o 1.º 
ciclo do ensino básico e pré-escolar, residentes da freguesia. Atribuição de subsídio no valor de 38.000,00€.  

16. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia da Várzea, com vista ao financiamen-
to da aquisição de uma viatura automóvel adequada ao transporte dos alunos que frequentam o 1.º ciclo do 
ensino básico e pré-escolar, residentes da freguesia. Atribuição de subsídio no valor de 39.800,00€.

17. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Vila Seca, com vista ao finan-
ciamento da aquisição de uma viatura automóvel adequada ao transporte dos alunos que frequentam o 1.º 
ciclo do ensino básico e pré-escolar, residentes da freguesia. Atribuição de subsídio no valor de 38.000,00€.

18. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a atribuição de uma Meda-
lha Municipal de Mérito Cultural, Grau Prata, a Fernando da Costa Neiva Pinheiro, em reconhecimento dos 
relevantes serviços culturais prestados a Barcelos e aos barcelenses, enquanto escritor, ator e encenador, 
professor de teatro, animador cultural e defensor do associativismo.

19. Minuta do protocolo a celebrar no âmbito do projeto «Barcelos a Sorrir» entre o Município de Barcelos e 
a Angelsmile – Clínica Dentária, Lda.

20. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de Rio Covo Santa 
Eugénia.

21. Minuta de protocolo de colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e “A Nossa História – 
Associação de Pais de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais”.

22. Atribuição da comparticipação financeira prevista na alínea d) do n.º 2 da cláusula 2.º do Protocolo de 
Colaboração entre o Município e a Ultriplo, Lda., no montante de 5.000,00€, à Associação AVC.

23. Apoio ao arrendamento habitacional – aprovação de 11 processos para comparticipação de aprovação de 
cinco processos reavaliados.

24. Apoio à habitação social – aprovação de subsídios no valor global de 15.500,00€, referentes a três 
processos.

25. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou o pagamento de 25% do valor 
do “Protocolo 200%” às freguesias do concelho de Barcelos.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, como 
colaboração na aquisição de um veículo de combate aos fogos florestais urbanos.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ ao Santa Maria Futebol Clube, como comparticipação nas 
despesas de substituição das bombas de água de abastecimento às instalações e ao relvado.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ ao Grupo Desportivo Recreativo Leocadenses, como com-
participação nas despesas de construção de balneários.

29. Cedência de apoio logístico ao Gil Vicente Futebol Clube, com vista à organização de uma “Mega Sardinha-
da” nos dias 13 e 14 de julho, no Campo da Feira, bem como a atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 12.500,00€ à Paróquia de Santa Maria de Moure, para os arranjos 
exteriores do salão paroquial.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 12.500,00€ ao Conselho Económico e Paroquial de Santo Emilião de 
Mariz, para o arranjo urbanístico do adro da igreja e centro paroquial.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Alheira, para a 2ª fase do “Caminho das Meldoas”.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 6.305,41€, à Freguesia de Paradela, para a construção de muro e 
reposição de calçada no C.M. 1121, na Rua da Igreja de S. João.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 15.433,60€, à Freguesia de Paradela, para a pavimentação e reposi-
ção de calçada no Largo da Rua da Comenda da Ordem de Cristo e da Rua dos Margidos e a construção de muro.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 2.821,72 €, à Freguesia de Paradela, para a pavimentação da Travessa 
da Comenda da Ordem de Cristo.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 8.904,00€, à Freguesia de Quintiães, para a pavimentação em paralelo 
da Travessa da Cachada e na Rua Quinta de Faria.

37. Atribuição de um subsídio no valor de 37.103,99€, à Freguesia de Barqueiros, para pagamento dos autos nº 
3 e 4 da empreitada de “Construção da Sede de Junta”.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 40.000,00€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Ucha, para a 2ª fase das obras de melhoramento dos arruamentos envolventes à igreja e escola do 1.º ciclo.

39. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Panque, para a 3ª fase das obras de 
ampliação do cemitério.

40. Atribuição de um subsídio no valor global de 35.000,00€ à Freguesia de Courel, sendo que 25.000,00€ 
destinam-se à construção da Capela Mortuária e 10.000,00€ e destinam-se à pavimentação da Rua de S. Mar-
tinho.

41. Atribuição de um subsídio no valor de 24.265,27€ à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, para a repa-
vimentação e arranjo da Rua do Brigadeiro e Travessa do Brigadeiro.

42. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à Freguesia de Bastuço S. João, correspondente à 2ª fase 
das obras de alargamento do cemitério.

43. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à Freguesia de Rio Covo Santa Eulália, correspondente 
à 2ª fase das obras de ampliação do cemitério.

44. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de Moure, para a execução da 3ª fase das 
obras de construção de muros para o alargamento do caminho do Senhor D´Agonia à Rua do Pinheiro.

45. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Carapeços, para a execução da 1ª fase das 
obras de pavimentação de diversas ruas, nomeadamente Rua do Monte, do Penido, Devesa, Penedo, Portuzelo 
e Soutelo, que se encontram em avançado estado de degradação.

46. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Alvito S. Martinho, para a reconstrução 
de um moinho e um parque de merendas e diversões.

47. Atribuição de um subsídio no valor de 11.250,00€ à Freguesia de Alvito S. Martinho, correspondente a 50% 
do custo total das obras de construção de um ringue junto ao edifício da antiga escola primária.

48. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Gilmonde, para pagamento da 2ª e última fase das obras de requalificação da rede viária.

49. Atribuição de um subsídio no valor de 16.573,77€, à Freguesia de Fornelos, para pagamento da fatura nº 21 
(auto nº 18) relativa à empreitada de “Construção da Sede de Junta”.

50. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Durrães, correspondente à 1ª fase da pavimentação do arranjo urbanístico do Largo da Igreja.

51. Atribuição de um subsídio no valor de 10.629,25€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Alvelos, para a pavimentação de parte da Rua da Igreja.

52. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara que autorizou a cedência de pedra usada existente em 
estaleiro, solicitada pela Junta de Freguesia de Aborim para colocação junto a um fontenário e lavadouro 
comunitário, que se encontra em restauro, sito na Rua de Moutadas – Fontenário de Samil.

53. Isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença de obras de construção. Empresa ABB – Alexandre 
Barbosa Borges II, Imobiliária, S.A.
A empresa solicita à Câmara Municipal a concessão de isenção do pagamento de taxas pela emissão da licença 
de obras de construção respeitante ao projeto de remodelação e ampliação de um edifício existente destinado 
a habitação coletiva e comércio, sito na Rua Dr. Manuel Pais, Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, funda-
mentando o seu pedido no facto de a construção em apreço se revestir de manifesta relevância económica 
para o concelho, em virtude de, na área destinada a atividades comerciais, estar prevista a instalação de uma 
superfície comercial.

54. Isenção do pagamento de taxas pela emissão de licença de obras de construção. Neiva Dostilar Casa de 
Repouso, Lda.
A requerente solicita à Câmara Municipal a concessão de isenção do pagamento de taxas pela emissão da 
licença para a instalação de um Lar de Idosos no piso 0 de um edifício que já se encontra licenciado, sito na Rua 
do Regedor, 4905-152 Tregosa.

55. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Alcapredial – Investimento e Imobiliário, S.A.

56. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a isenção de taxas referente à 
licença de construção para a reabilitação de uma casa rural, sita no lugar de Souto, da Freguesia de Aldreu, e 
consequente devolução do valor da taxa entretanto paga.

57. Abertura de procedimento de seleção de técnicos no âmbito do Programa de Generalização do Ensino 
de Inglês e de Outras Atividades de Enriquecimento Curricular (“AEC´s”) no Município de Barcelos para o ano 
letivo 2013/2014.

58. Autorização de mobilidade interna de trabalhadora para exercer funções no Departamento de Adminis-
tração Geral no Município de Barcelos como técnica superior na área de gestão, por um período de 18 meses, 
com início no próximo mês de agosto.

59. Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de atuação de banda musical na Mostra de Artesanato 
e Cerâmica de Barcelos 2013. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

60. Pedido de parecer prévio para aquisição de serviços de atuação de grupos de folclore internacional na 
Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos 2013. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 
(Orçamento de Estado 2013).

61. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição e colocação de equipamentos de 
gestão de informação na área dos resíduos”. 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.

62. Pedido de parecer prévio para a celebração de “aquisição de extensão de garantia da solução interna de 
virtualização e data-storage constituída por: 1 (um) storage DS3950, 2 (dois) blades HS22, 1 (um) Bladecenter”. 
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.

63. Retificação ao valor contratual estimado da Proposta n.º 46 da deliberação de 31 de maio – Pedido de 
parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de viagens para as bandas participantes 
no Festival Milhões de Festa 2013” – Alteração de 18.500,00€ para 20.500,00€.

64. Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: isenção de 
taxas pela cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Barcelos Sénior.

65. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou o seguinte: cedência do Auditório 
Municipal – Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores do Município; cedência do Salão Nobre – Associa-
ção Zoom; cedência de publicações – oferta a entidades externas ao Município.

66. Ratificação dos despachos do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovaram o 
seguinte: cedência de material promocional - 5 galos médios – Grupo Danças e Cantares de Barcelos; cedência 
de material promocional - 20 galos médios – Associação AVC – Acidentes Vasculares Cerebrais.

67. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: 
aquisição de 4 taças para Torneio Escolar de Futebol de 5 – Agrupamentos CUP; terraplenagem para constru-
ção de espaço desportivo – Centro Social de Aguiar; cedência de uma carrinha de 9 lugares para transporte de 
atletas – Associação Desportiva e Cultural de Manhente; cedência de uma carrinha de 9 lugares para transpor-
te de atletas – VoleiBcl – Voleibol Clube de Barcelos.

68. Ratificação do despacho da Vereadora do Pelouro da Cultura da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: 
aquisição de duas telas para divulgação do Projeto PROVE.

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

Reunião de Câmara de 12 de julho de 2013


