
BOLETIM MunIcIpaL
nº12 :: JanEIRO 2015



«    BOLETIM  .  JANEIRO ' 152

Barcelos, capital  
do artesanato
     
Ao abraçar o desafio de implementar um pro-
jeto grandioso e vastíssimo de afirmação de 
identidade, ao abrigo do programa de ação do 
PROVERE Minho IN, o Município de Barcelos 
cria um conjunto de ferramentas, em vários 
registos, de salvaguarda e valorização das 
artes e ofícios tradicionais. Paralelamente 
cria argumentos de cariz promocional e de 
dinamização económica que alavancam a 
afirmação do concelho de Barcelos como um 
território dinâmico e de excelência artística, 
sustentado num modus vivendi singular onde 
a criatividade foi, e, é, um ativo do quotidiano 
destas gentes. Argumentos que reforçam o 
posicionamento de Barcelos no domínio das 
artes, da cultura e da identidade. 
Num investimento total de cerca de 630 mil 
euros, apoiado pelo ON2-Minho IN, Barcelos 
mune-se de ferramentas que permitem incre-
mentar os fatores que fazem do nosso con-
celho um território diferenciador, plural e vivo, 
e apelativo para a fruição turística, nomeada-
mente no domínio do turismo de experiências 
e criativo, como poucos em Portugal.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

São 20 as esculturas que passaram a 
conviver diariamente com quem vive e 
visita Barcelos. Réplicas em tamanho gi-
gante de alguns dos melhores exemplos 
do figurado do concelho que formam um 
roteiro a percorrer e a usufruir, na área 
urbana, com características únicas que o 
tornarão, certamente, motor de um con-
ceito novo em toda a Europa, associado 
a um dos símbolos mais conhecidos de 
Portugal no mundo: o Galo de Barcelos. 
Uma linha de leitura singular da cidade e 
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da envolvente urbana que nos transporta 
para o mundo maravilhoso do figurado e 
para a identidade barrista do território.
Ícones de identidade da arte popular lo-
cal e símbolos maiores da criatividade 
dos mestres artesão barcelenses, estas 
figuras que passam a fazer parte das pra-
ças, avenidas, rotunda e outros espaços 
públicos de circulação, são a marca gra-
vada da identidade olárica e artesanal de 
Barcelos ao mesmo tempo que são uma 
porta de entrada no mundo da arte popu-

Capital do artesanato 
Mundo Maravilhoso do Figurado de Barcelos

13 - MinHota
Rua Miguel Bombarda

14 - MÚsico
Campo 5 de Outubro

15 - MedUsa
Av. D. Nuno Alvares Pereira

16 - poMBas
Av. João Duarte

17 - caBra
Rua da Olivença

18 - santo antÓnio
Campo 25 de Abril

19 - JUnta de Bois
Parque da Cidade

20 - GiGantona
Av. Dr. Sidónio Pais

1

2

3

4

13

14

15

16



    BOLETIM  .  JANEIRO ' 15    » 3

lar local e elencam um novo tempo na pro-
moção do artesanato e na criação de uma 
nova dinâmica turística no território.
Este roteiro urbano que transporta para o 
Mundo Maravilhoso do Figurado de Bar-
celos cria, na cidade, um novo conceito de 
rota temática que além de homenagear e 
rememorar, valoriza os mestres artesãos 
locais e coloca o seu legado passado e 
presente ao serviço da promoção do terri-
tório barcelense. Ao mesmo tempo, “exige” 
aos turistas o seu percurso completo, na 

curiosidade de descobrir a escultura que 
se segue. Esta nova Rota que agora se 
implementa cria motivos para ficar, permi-
tindo a oferta de um pacote turístico que 
faz percorrer o centro da cidade e usufruir 
de toda a envolvência proporcionando uma 
mais-valia para a economia local. 
As peças que agora se apresentam foram 
objeto de uma criteriosa seleção dada a 
imensidão do figurado tradicional barce-
lense. 
A linha de opções seguiu a orientação de 

autores consagrados decorrentes de fa-
mílias com tradição e aquelas que repre-
sentam a génese do figurado de Barcelos 
e, ainda, seguindo os princípios do cader-
no de especificações da certificação do 
figurado de Barcelos.
O roteiro pelo Mundo Maravilhoso do Figu-
rado de Barcelos promete criar motivos de 
interesse em vários pontos da cidade e ser 
chamariz de turistas nacionais e estrangei-
ros que não vão resistir a gravar em foto-
grafia a passagem por Barcelos.

Em desenvolvimento estão, ainda, 8 elementos estruturais 
para a divulgação das artes e ofícios tradicionais:

1 - Galo de assoBio
Largo da Porta Nova

2 - caBeÇUdo
Rua Faria Barbosa 
(Jardim das Barrocas)

3 - diaBa
Largo Baden Powell

4 - Galo
Rua Dr. Miguel Fonseca 
(Junto à Matriz)

5 - sÃo JoÃo
Barcelinhos (Largo do Mon-
tilhão)

6/7 - casal de MinHotos 
a tocar
Praceta Rogério Calás de 
Carvalho

8 - GalinHeira
Rua Barjona de Freitas 
(Praça de Pontevedra)

9 - MÚsico caBeÇUdo
Rua Barjona de Freitas  
(Largo do Sr. dos Aflitos)

10 - presÉpio na BilHa
Largo da Fonte de Baixo

11 - oUriÇo
Av. Nº Sª da Franqueira (junto ao 
Centro Escolar António Fogaça)

12 - cUco, roUXinol e ocarina
Campo de S. José 
(junto à Casa da Juventude)

   

locais:
 1 - olaria

rotunda da avenida das pontes
(Arcozelo-S. Veríssimo) 

 2 - Madeira e derivados 
rotunda da rua das calçadas 
(Arcozelo) 

 3 - crUzes 
rotunda da rua de valpaços 
(Arcozelo) 

 4 - Ferro e derivados 
rotunda da rua irmão Martinho corral 
alcalde 
(Barcelinhos)
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5 - caMinHo de santiaGo 

rotunda da rua do Faial 
(Vila Boa)

 6 - Bordados e tecelaGeM 
rotunda da rua da estrada nova
(Gamil) 

 7 - FiGUrado 
rotunda da avenida dr. sidónio 
pais 
(Barcelos)

 8 - cestaria e viMe 
rotunda da rua Filipa Borges 
(Barcelos)

BARCELOS
CAPITAL DO ARTESANATO
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AlgumAs dAs principAis Ações

FOlclOre de BArcelOs em regisTO inÉdiTO 

O projeto Minho IN permitiu a concretização de um documentário geral sobre o folclore de 
Barcelos. O trabalho dá a conhecer cada uma das vertentes do folclore como o Traje, o Can-
to, a Dança, o Guarda-roupa, o Ensaio, entre outros. Da representação folclórica do fabrico 
da telha, do pão e do linho,  às lavadeiras há uma riqueza de imagens muito vincada na qual 
se junta também as vindimas, o ato de cortar, desfolhar e o milho, entre outras passagens 
que marcam a história das tradições de Barcelos.

o MinHo in eM reVista

Feira de artesanato e das artes tradicionais à Moda antiga. No 
âmbito da candidatura que o Município de Barcelos apresentou ao 
Programa Operacional Regional do Norte – ON2, Minho IN, decorreu, 
em dezembro 2013, uma recriação histórica do tempo nazareno, no 
concelho de Barcelos, com exibição e exposição de artesanato e ar-
tes tradicionais de Barcelos.
O Município de Barcelos, ao abrigo do projeto ON2 do Minho IN, par-
ticipou, pela primeira vez, na FitUr – Feira internacional de turis-
mo de espanha, que decorreu de 22 a 26 de janeiro na cidade de 
Madrid. Este certame, na 34ª edição, prima pela vantagem de ser o 
primeiro do calendário de feiras internacionais de Turismo, permitindo 
um contacto antecipado com os mercados e uma melhor definição dos 
objetivos da agenda turística do ano. A oferta do galo aos agora Reis 
de Espanha marcou, sem dúvida, a presença de Barcelos na FITUR!
a Feira internacional de artesanato – Fia, realizou-se na Fil no 
parque das nações, em lisboa, de 28 de Junho a 6 de Julho. Este 
certame, este ano no âmbito do programa Minho In, é direcionado 

para a promoção, divulgação e valorização do artesanato local, e 
envolve, por isso, toda a comunidade artesanal barcelense. A Feira 
Internacional de Artesanato é considerada a maior mostra de arte-
sanato da Península Ibérica, pelo que é o certame no qual o Muni-
cípio de Barcelos mais aposta para a promoção e divulgação deste 
sector económico de raiz cultural, unanimemente considerado como 
um fator diferenciador e gerador de milhares de visitas à Capital do 
Artesanato.
ciclo de exposições do artesanato de Barcelos "Mostra de arte Bar-
rista de Barcelos" - Com o objetivo de promover e divulgar o artesanato 
de Barcelos, ao longo do ano decorreu um ciclo de exposições sobre as 
artes e oficios do concelho, em espaços de grande fluxo de  turismo, de 
modo a dinamizar e promover a cultura barrista a nível nacional e inter-
nacional. As exposições/mostras decorreram em locais cosmopolitas, 
de grande fluxo turístico, frequentado por apreciadores de arte tradicio-
nal. Do Mercado do Bom Sucesso no Porto, à presença nas 48 horas de 
Serralves, a arte barrista de Barcelos marcou presença.

BARCELOS
CAPITAL DO ARTESANATO
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seis rotas, seis percursos a descobrir - Existe, agora, um levantamento 
exaustivo e ímpar de toda a envolvência do artesanato de Barcelos. Arte-
sãos, rotas, peças foram alvo de um tratamento profissional que permite 
ao Município dispor, a partir de agora, de um espólio fotográfico detalhado. 
Ao mesmo tempo, foram editados 6 livros e 6 filmes. Da Olaria ao Figu-
rado, passando pelos Bordados e Tecelagem, pela Madeira, pelo Ferro e 
Derivados e pela Cestaria e Vime, os artesãos de Barcelos passam a estar 
em registos que desafiam os turistas a percorrer os caminhos do concelho 
para os descobrirem!
Foram, ainda, editados três livros que valorizam o artesanato de Barcelos, 
numa homenagem às artes e oficios do concelho que permitirá deixar, para 
memória futura, a identidade de uma população: o estudo do Bordado de 
crivo; a Biografia de rosa ramalho; o estudo das Famílias ligadas ao Fi-
gurado de Barcelos.

Estudo e Processo de Certificação 
do "Bordado de Crivo de Carreira"

Depois da Olaria e do Figurado é a vez do Bordado 
do Crivo da Carreira caminhar para a certificação. O 
processo de Certificação de um determinado produto 
com indicação geográfica deve definir e apresentar 
todos os elementos que o caraterizam, lhe conferem 
a sua especificidade identificativa e a sua relação 
histórica com a região onde é produzido. Está, assim, 
a ser concluído, ao abrigo do projeto Minho IN, o Ca-
derno de Especificações do Bordado do Crivo da Car-
reira, no qual serão vertidas todas as caraterísticas, o 
modo de produzir e a sua história. 
Este Caderno de Especificações do Bordado de Cri-
vo de São Miguel da Carreira será o documento de 
base para se avançar para o seu processo de reco-
nhecimento e certificação deste produto como um 
produto tradicional, com caraterísticas específicas e 
diferenciadoras dos seus produtos congéneres.
Um trabalho exaustivo e cuidadoso que contou com o 
apoio e colaboração das bordadeiras ainda em ativi-
dade e que será a base para o processo de registo e 
certificação da Indicação Geográfica do “Bordado do 
Crivo da Carreira”.

museu de OlAriA Tem nOVO siTe  

O Museu de Olaria passa a dispor de site para divulgar a génese da história 
do Artesanato de Barcelos, de forma a servir de porta virtual para a sua di-
vulgação. É também um espaço de dinamização, atualidade e inovação para 
o artesanato local, bem como um espaço que permite guardar, para memória 
futura, a vida e obra dos principais artesãos do concelho. 

   
BARCELOS

CAPITAL DO ARTESANATO
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DELIBERAÇÕES

reunião de câmara 28 de março de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido e ao início do ano letivo e à data da 
comunicação, às seguintes situações: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 10 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 2 
alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%. Alunos do ensino pré-escolar: 4 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Componente de Apoio à Família (CAF) / Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF)  para o ano lectivo 2013/2014.

3. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€, à Associação de Pais de Remelhe, para comparticipar na aquisição de um 
mini autocarro.

4. Apoio à habitação social – atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€.

5. Atribuição de subsídio no valor de 864,00€, à Junta de Freguesia de Gilmonde, para pagamento a tarefeira.

6. Perdão de dívida referente a refeições escolares devido a dificuldades económicas dos agregados familiares de três alunos.

7. Transporte de munícipe portador de doença crónica, em ambulância, entre a sua residência sita em Martim e o Hospital de 
Braga.

8. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

9. Apoio ao arrendamento habitacional a 14 agregados familiares.

10. Alteração à minuta de contrato de comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e o Sr. David José Macedo Falcão.

11. Regulamento do Concurso “Barcelos Florido 2014”.

12. Minuta de contrato entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Carapeços. 

13. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. 
Martinho e S. Pedro). Realização do evento “Festa das Cruzes 2014”.

14. Regulamento do ”Projeto Moda Barcelos 2014”.

15. Regulamento do “Projeto Artístico 2014”, que inclui as seguintes atividades: Festival da Canção: a realizar em 13 e 14 
de junho, às 21h30; Festival de Bandas: a realizar no âmbito da Festa da Juventude (17 a 20 de julho) 18 de julho, às 21h30; 
Festival de Dança: a realizar no âmbito da Festa da Juventude (17 a 20 de julho), 20 de julho, às 21h30; Encontro de Coros: a 
realizar nos dias 5 e 6 de dezembro, pelas 21h30, no Teatro Gil Vicente.

16. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e os seguintes ranchos folclóricos: Rancho Folclórico e Etnográfico 
“A Telheira de Barqueiros”; Rancho Folclórico Sta Eulália de Oliveira; Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim; Associação 
Etnográfica de Santa Maria de Gilmonde. A cada um dos grupos, o Município atribui um subsídio anual no valor de 1.500,00€, 
acrescido de 250,00€ caso promovam festivais de folclore.

17. Retificação da deliberação do executivo municipal relativa ao acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro 
Social da Paróquia de Arcozelo.

18. Contrato de licença de utilização de software que inclui o aplicativo informático Guia Interactivo do Caminho Português de 
Santiago em Barcelos, desenvolvido especificamente para o troço do Caminho Português de Santiago que atravessa o concelho 
de Barcelos. 

19. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Esferanegra, com vista ao desenvolvimento de ativida-
des de teatro infantil, marionetas e leituras encenadas, em especial dirigidas ao ensino pré-escolar e 1.º e 2.º ciclos do ensino 
básico, entre outras ações, e inclui uma comparticipação do Município no valor de nove mil euros.
 
20. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e Grupo Coral Magistrói, com vista a assegurar, de forma gratuita, o 
desenvolvimento de atividades culturais, de animação dos tempos livres, promovendo a dinamização de espaços culturais, entre 
outras ações, e inclui uma comparticipação do Município no valor de oito mil euros.

21. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Banda Musical de Oliveira, com vista à realização de atividades 
musicais no concelho de Barcelos. O acordo prevê a realização de oito espetáculos e a organização e participação no Festival de 
Bandas Jovense, entre outras ações e inclui uma comparticipação financeira do Município no valor de 15 mil euros.

22. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e “A Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos”, que estabelece o 
estatuto de residente no Teatro Gil Vicente e os termos e condições da realização de atividades teatrais no concelho de Barcelos, 
pelo período de um ano. No âmbito da residência artística, o acordo prevê um apoio financeiro de três mil euros anuais, destinado 
a suporte funcional e logístico e acompanhamento às companhias de teatro que apresentem ou produzam espetáculos no Teatro 
Gil Vicente, sendo esta uma das várias responsabilidades da companhai. No âmbito da realização de atividades, o Município 
comparticipa com um subsídio anual no valor de nove mil euros. 

23. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Escola Artística do Conservatório Calouste Gulbenkian de Braga, 
com vista à realização, a título gratuito, no Teatro Gil Vicente, de concertos musicais. Pelo acordo, o Município assegura o trans-
porte de ida e volta dos alunos e dos instrumentos musicais e o fornecimento de refeições se tal for necessário.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 10.500,00€, à Freguesia de Aldreu, para pagamento dos trabalhos a mais na obra de 
“Arranjo Urbanístico do Espaço Envolvente à Igreja”.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 19.340,62€, à Freguesia de Alvelos, para pagamento do Auto Nº 5 e penúltima fase 
das obras de “Arranjos Exteriores do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira”- Sede de Junta.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 33.820,00€, à Freguesia de Arcozelo, com IVA incluído, para execução de obras de 
requalificação da Rua Pedro de Barcelos.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 21.200,00€, à Freguesia de Carapeços, com IVA incluído, para pagamento de obra 
de alargamento de caminho e construção de muros.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 33.029,84€, à Freguesia de Cossourado, correspondente à última fase da empreitada 
de “Pavimentação dos caminhos de Navio-Paço-Poiares”.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 25.705,00€, à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, correspondente à conclu-
são das obras na Rua das Agras, em Tregosa.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 5.863,93€, à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, para finalizar a 
obra de “Pavimentação da Rua de Carvalhal”, em Vilar de Figos.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 12.010,31€, à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, para terminar 
a obra de “Pavimentação da Rua Fim de Vila”, em Faria.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à Freguesia de Perelhal, correspondente à 1ª fase da empreitada de 
“Pavimentação da Rua da Espinheira”.

33. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€, à Freguesia da Silva, para contemplar despesas da Unidade de Autismo 
da EB1 da Silva.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 10.839,42€ à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Marti-
nho e S. Pedro), com IVA incluído, para pagamento dos trabalhos de substituição de pilar na sede de Vila Boa.

35. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00€ à Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 1.200,00€ ao Grupo de Veteranos do Gil Vicente Futebol Clube, com vista à realiza-
ção do VII Torneio de Futebol de Veteranos do Minho.

37. Atribuição de um subsídio no valor de 1.780,00€, com IVA incluído, à associação Palme Futebol Clube, para permitir a 
realização de obras nos balneários do campo de futebol.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 4.500,00€ à Porto Editora, o qual inclui a aquisição de 164 livros “Os Rapazes dos 
Tanques”, de Adelino Gomes e Alfredo Cunha, no âmbito das comemorações do 25 de Abril, que incluem uma exposição de 
fotografia na Galeria Municipal de Arte.

39. Contrato de cooperação entre o Município e as Freguesias do concelho de Barcelos. Pagamento do primeiro trimestre de 
2014, referente a 25% do valor global a transferir, estimado em 4.781.578,00€.

40. Doação de terreno à Junta de Freguesia de Gilmonde, com uma área total de 778 metros quadrados, situado na Rua dos 
Escuteiros, freguesia de Gilmonde, que é propriedade do Município, para aí instalar um estaleiro, onde possam guardar materiais 
e o dumper da freguesia.

41. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de reparação e pintura de 50 contentores 
metálicos de recolha de resíduos sólidos urbanos, pelo valor contratual de 5.250,00€, 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).

42. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de iluminação e ornamentação das ruas, 
no âmbito da Festa das Cruzes 2014”, pelo valor contratual estimado de 26.016,26€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

43. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de espetáculos de fogo de artifício, no 
âmbito da Festa das Cruzes 2014”, pelo valor contratual estimado de 30.081,30€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

44. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para “Contratação de artista para o dia 25 
de abril, no âmbito da Festa das Cruzes 2014”, pelo valor contratual estimado de 5.500,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal 
em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

45. 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 Genérico - Artigo 4.º da Portaria n.º 53/2014, de 3 de Março.

46. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. ACATEL – Acabamentos Têxteis, S.A. Rua do Barreiro – Gilmonde.
A empresa solicita a emissão de uma certidão de reconhecimento de interesse público municipal da ampliação de um estabele-
cimento industrial (568 metros quadrados), anteriormente licenciado através do processo n.º 697/85-R, localizado em espaço 
classificado em Regulamento de PDM como espaço industrial, espaço natural e REN. 

47. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios. 

48. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal – Conservatório de Música de Barcelos; cedência de espaço na Central de Camionagem – Escola secundária 
de Barcelinhos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – STAL; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – GASC – 
Grupo de Acção Social Cristã; cedência de espaço no Estádio Cidade de Barcelos – ACOBAR-Associação de Coleccionismo de 
Barcelos; cedência do Teatro Gil Vicente – Agrupamento de Escolas de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal 
– Serviço de Pediatria do Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos; cedência do Estádio Cidade de Barcelos e oferta de lem-
branças – Jogo da Selecção nacional Sub-21 – Portugal/Macedónia; cedência do Pavilhão Municipal – Motor Clube de Barcelos; 
cedência do Teatro Gil Vicente – Banda Musical de Oliveira; cedência do Pavilhão Municipal – Casa do Menino Deus; cedência 
de uma escultura em cerâmica da Dra Teresa Calçada realizada pelo artesão Joaquim Esteves, homenagem e reconhecimento - 
Inauguração de duas Bibliotecas Escolares; cedência do Salão Nobre – IPCA – Comissão Organizadora “Dia D”.

49. Ratificação dos despachos proferidos pelo. Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de árvores 
– Freguesia de Fragoso; poda das árvores da Escola – Agrupamento de Escolas de Vila Cova; recolha das podas das árvores 
do recinto escolar – Escola Secundária de Barcelinhos; pedido de árvores decorativas para Durrães – União de Freguesias de 
Durrães e Tregosa; doação de plantas para o “Dia da Árvore” – Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho; cedência de plantas 
para canteiros e floreiras - Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho; cedência de plantas e meios humanos para o arranjo do 
canteiro – Jardim de Infância de Manhente; cedência de árvores ornamentais, meios humanos e equipamentos – Freguesia de 
Aldreu; cedência de árvores ornamentais – Freguesia de Carapeços; cedência de 40 give-aways e 25 galos como actividade 
promocional no Programa da TVI “A tua cara não me  é estranha” – Orlando Xavier Costa Martins; limpeza exterior do edifício – 
Fábrica da Igreja Paroquial de S. Julião, da Silva; cedência de viatura pesada de mercadorias e pá carregadora – Centro Social 
de Cultura e Recreio da Silva; cedência de viatura e motorista para a deslocação dos cientistas no âmbito do projecto “Rede de 
Pequenos Cientistas 2014” – Agrupamento de Escolas de Barcelos; cedência de carrinha – deslocação a Lisboa no dia 23 de 
Março para os apoiantes da Diana participarem no Programa “A tua cara não me é estranha”; cedência de viatura para transporte 
da exposição “Assembleia da República: Breve História do Parlamentarismo Português”.

50. Ratificação, os despachos proferidos pela Vereadora Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: oferta de 30 give-
aways, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 14 de Março de 
2014; oferta de 20 give-aways, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho 
no dia 20 de Março de 2014; cedência de sete peças de artesanato – Minhota – ao Hospital de Santa Maria Maior de Barcelos 
para este ofertar aos oradores das VIII Jornadas de Pediatria; cedência de 65 give-aways e 2 galos médios para oferta à comitiva 
de jovens e professores turcos que visitaram o concelho.

51. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram a cedência de grupos culturais, no âmbito do 
protocolo de colaboração celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as actividades que pretendem 
desenvolver: Agrupamento de Escolas de Barcelos – Teatro Popular de Carapeços; Confraria de Nossa senhora do Terço – Coro 
de Câmara de Barcelos; Casa do Povo de Alvito – Banda Musical de Oliveira; Associação Desportiva e Cultural de Manhente – 
Grupo de Teatro a “Capoeira”.

reunião de câmara  18 de março de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido e ao início do ano letivo e à data da 
comunicação, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 8 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 5 alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%. Alunos 
do ensino pré-escolar: 9 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Ratificação de atribuição de passe escolar a três alunos, por razões sócio económicas e por frequentarem escolas fora da 
área de residência.

3. Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes para apoio das seguintes atividades: 595,00€ para com-
participar nas despesas do transporte dos alunos para o 10.º Campeonato Nacional de Jogos de Matemática, que se realiza no 
Fundão no dia 14 de Março; 250,00€ para comparticipar nas despesas com o pagamento da palestrantes Gabriela Portugal 
oradora da palestra “Das práticas educativas às finalidades educativas – um caminho linear?”, a ter lugar na Biblioteca Municipal 
no dia 11 de março de 2014.

4. Perdão de dívida referente a refeições escolares a dois alunos, referentes ao ano letivo 2012/2013, devido a situação de 
precaridade económica dos respetivos agregados familiares.

5. Ratificação da autorização para a utilização das instalações escolares à seguinte entidade: Associação de Pais de Perelhal 
– utilização das instalações do espaço exterior da EB1/JI de Perelhal, no dia 2 de Março de 2014, para apoio ao cortejo de 
Carnaval.

6. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o� Centro Social da Paróquia de Arcozelo, tendo em vista a imple-
mentação e execução, no concelho de Barcelos, do «Projecto – Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental [CAFAP]»

7. Apoio ao Arrendamento Habitacional. Novos processos para comparticipação: 11; Processos reavaliados – continuidade do 
valor do apoio: 4; Processos reavaliados – aumento do valor do apoio: 20; Processos reavaliados – diminuição do valor do apoio: 
1.

8. Apoio à Habitação Social. Atribuição de subsídios, no valor global de 50.500,00€, referente a nove processos.

9. Apoio à habitação social. Reforço da verba, no valor de 1.000,00€, referente a um agregado a quem a Câmara tinha já 
atribuído um subsídio no valor de 5.000,00€.

10. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a atribuição de um subsídio no 
valor de 500,00 € à barrista barcelense Conceição Sapateiro, como colaboração nas despesas que irá efectuar com a sua 
deslocação a Málaga para inaugurar uma exposição, no dia 14 de março, representando ao mesmo tempo o artesanato e a 
cidade de Barcelos.

11. Concessão de apoio técnico à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália de Negreiros, para a elaboração de um estudo 
de recuperação do adro da Igreja.

12. Atribuição de um subsídio no valor 25.618,50€ à União de Freguesias de Sequeade e Bastuço (S. João e Sto Estêvão), 
para conclusão das obras de “Alargamento, pavimentação e construção de muros da Rua da Lamela”, em Bastuço Sto Estevão.

13. Atribuição de um subsídio no valor 50.000,00€ à Freguesia de Várzea, para aquisição de imóvel destinado a casa mortuária.

14. Atribuição de um subsídio no valor 8.820,23€, à Freguesia de Fornelos, para pavimentação da Rua de Santa Comba.

15. Atribuição de um subsídio no valor 15.000,00€ à Freguesia de Paradela, como colaboração no pagamento das obras de 
reaparação na EM 503.

16. Atribuição de um subsídio no valor 60.420,00€ à Freguesia de Carapeços, para pagamento das obras de “Reabilitação da 
Extensão de Saúde de Carapeços”.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 36.000,00€ à Freguesia de Remelhe como colaboração no pagamento da última fase 
da obra “Recuperação e remodelação do edifício da antiga escola primária”.

18. Atribuição de um subsídio no valor 10.000,00€ ao Centro Social de Aguiar, como colaboração na aquisição de uma viatura 
de nove lugares para prestar serviço de transporte para as crianças da freguesia se deslocarem para a EB1 de Aborim e serviços 
de apoio à comunidade, nomeadamente os idosos e as pessoas mais carenciadas.

19. Atribuição de um subsídio no valor 10.000,00€ à Associação de Pais dos Alunos das Escolas e Jardim de Infância de Lijó, 
como colaboração na aquisição de uma viatura de nove lugares para dar continuidade ao serviço de transporte diário dos alunos.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à APAC – Associação de Pais e Amigos das Crianças como colaboração 
na aquisição de uma nova viatura ligeira de passageiros, com vista à deslocação de técnicos afetos aos serviços.

21. Aprovação do Itinerário do “Caminho Central Português de Santiago no Concelho de Barcelos”.

22. Retificação dos acordos de cooperação entre o Município de Barcelos e os ranchos folclóricos do concelho de Barcelos 
(aprovados na reunião ordinária de 28 de fevereiro de 2014). Alteração do valor para a organização de festivais de folclore dos 
seguintes ranchos federados: Grupo Folclórico de Barcelinhos (10.000,00€); Grupo Folclórico de Tregosa 5.000,00€); Grupo 
de Danças e Cantares de Barcelos (2.000,00€).

23. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e o Sr. David José Macedo Falcão, de imóvel situado na Rua 
D. Diogo Pinheiro, n.º 14, em Barcelos, até 31 de dezembro de 2014, tendo em vista a criação da Casa Cidade do Vinho 2014.

24. Alteração do Estatuto Remuneratório do vogal do Conselho de Administração da Empresa Municipal de Desportos de 
Barcelos-E.M., Sr. Ilídio Morais Rodrigues, a partir de 1 de março de 2014, passando este a exercer as funções de vogal do 
Conselho de Administração sem natureza executiva, a tempo parcial, remunerado através de senhas de presença das reuniões.

25. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Confraria do Vinho Verde, que visa estabelecer os termos e condi-
ções de admissão da Câmara Municipal na Confraria do Vinho Verde.

26. Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais – Celebração de contrato de “Fornecimento con-
tínuo de produtos de higiene e limpeza para 2014/2015”, pelo valor contratual estimado de 26.428,68€, ao qual é acrescido o 
IVA à taxa legal em vigor. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).

27. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para “Organização do Festival Luso/Galaico 
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no Âmbito da Festa das Cruzes 2014”, pelo valor contratual estimado de 6.000,00€, isento de IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-
C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

28. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para “Contratação de Artista para o dia 30 
de Abril no âmbito da Festa das Cruzes 2014”, pelo valor contratual estimado de 7.500,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal 
em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

29. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para “Contratação de Artista para o dia 2 
de Maio no âmbito da Festa das Cruzes 2014”, pelo valor contratual estimado de 25.000,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal 
em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

30. Ratificação de protocolos de colaboração com quatro instituições para a realização de estágios.

31. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Salão 
Nobre – Conservatório de Música de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas – Agrupamento de 
Escolas Gonçalo Nunes; isenção de taxas pela ocupação do Auditório da Biblioteca Municipal – Sindicato Têxtil do Minho e Trás-os-
Montes; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas – Amigos da Montanha.

32. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de transporte 
para participação em torneio – Academia de Xadrez de Barcelos; apoio logístico para arborização e abate de árvores – Escola EB 
2,3 de Manhente; cedência de uma viatura de 9 lugares – Orlando Martins; cedência de materiais de jardinagem e plantas para 
desenvolvimento do CEF de Jardinagem e Espaços Verdes – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes; cedência de árvores no 
âmbito do espírito de colaboração entre os Municípios – Câmara Municipal de Terras de Bouro; cedência de árvores ornamentais 
– União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta; cedência de grades – Mais Juventude, Associação de Jovens de Alvelos; 
cedência de grades – ACULDEPE – Associação Cultural e Desportiva de Pereira; poda de árvores – Confraria de Santa Luzia de 
Encourados; cedência de apoio técnico – acessos para pessoas com mobilidade condicionada – Colégio La Salle.

33. Ratificação do despacho proferido pela Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: oferta de 25 give-aways, aos 
alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 6 de Março de 2014; cedência 
1 galo médio e 1 guia turístico a uma delegação do Agrupamento de Escolas Vale do Tamel, para estes oferecerem numa receção 
oficial em Estocolmo; cedência de uma peça de artesanato – Minhota – ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes para este 
ofertar à oradora da palestra sobre Educação que decorre no dia 11 de Março.

34. Ratificação dos despachos proferidos pela Vereadora Maria Elisa Braga, que aprovaram a cedência de grupos culturais, 
no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as actividades que 
pretendem desenvolver: Agrupamento de Escolas de Barcelos – Amigos da Concertina e Grupo Folclórico de Barcelinhos; Co-
missão de Festas de S. Lourenço e S. Silvestre, de Alheira – Rancho Folclórico de Sta Eulália de Oliveira e Grupo Folclórico Nossa 
Senhora da Abadia; Junta de Freguesia de Adães – Rancho Folclórico de Martim e Rancho Folclórico de Moure; Junta de Fre-
guesia de Adães – Banda Plástica de Barcelos; Paróquia de S. João Baptista de Gamil – Banda Plástica de Barcelos; Catequese 
Paroquial de Tamel S. Veríssimo – Coro de Câmara de Barcelos; Associação de Voluntários do Hospital de Santa Maria Maior de 
Barcelos – Banda Plástica de Barcelos.

reunião de câmara  28 de fevereiro de 2014 

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos à data do pedido e ao início do ano letivo e à data da 
comunicação, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 7 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 3 alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%. Alunos 
do ensino pré-escolar: 4 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Viatodos, com vista ao transporte de munícipes com deficiência, das suas residências para os Centros de Activi-
dades Ocupacionais da APAC e da APACI e volta.

3. Componente de Apoio à Família (CAF) e Actividades de Animação e Apoio à Família (AAAF) para o ano lectivo 2013/2014 – 
alteração da listagem inicial.

4. Apoio à Associação Amar 21 para a realização do seminário “Iguais na Diferença na Trissomia 21”, a realizar no dia 21 de 
março.

5. Apoio ao Arrendamento Habitacional – continuação do valor do apoio a oito agregados familiares.

6. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara que Cedência de instalações cedeu as seguintes instalações: Junta de 
Freguesia de Alvelos – utilização das instalações do Pavilhão Multiusos da EB1/JI de Alvelos, nos dias 21 e 28 de Fevereiros de 
2014, para a realização de uma actividade dos escuteiros e para realizar uma formação em primeiros socorros.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 8.560,68€ à Junta de Freguesia de Martim para comparticipar no pagamento do 
aluguer de monoblocos, onde funciona a cantina/refeitório na EB1 de Martim.

8. Atribuição de passe escolar gratuito, para o ano lectivo 2013/2014, a dois alunos, devido a dificuldades económicas.

9. Cedência, a título definitivo, de seis mesas e doze cadeiras escolares, ao Clube Náutico de S. Veríssimo, que a Câmara Mu-
nicipal dispõe para abate.

10. Cedência, à Associação Perelhal Solidário – IPSS, da sucata informática existente no Parque de Viaturas do Município, 
revertendo o produto da sua venda para a instituição.

11. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a empresa Bypower Tuning, Lda, que realiza nos dias 8 e 9 de março 
de 2014 o evento designado por “Barcelos Tuning Motor Show”.

12. Regulamento do Desfile de Carnaval 2014 – Alteração.

13. Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e José Luís do Rosário Vilas Boas, com vista à reali-
zação, em Barcelos, da Feira do Fumeiro, entre 28 de fevereiro e 4 de março.

14. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e a Associação Folclórica de S. Miguel da Carreira.

15. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Cultural e Etnográfico de Aldreu.

16. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo de Danças e Cantares de Barcelos.

17. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Folclórico da Casa do Povo de Rio Covo Sta Eugénia.

18. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Folclórico de Barcelinhos.

19. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Folclórico de S. Lourenço de Alvelos.

20. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Folclórico de Tregosa.

21. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo
Folclórico Juvenil de Galegos Sta Maria.

22. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Folclórico do Centro Social de Aguiar.
23. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Grupo Folclórico Nossa Senhora da Abadia – Abade de Neiva.

24. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e o Rancho Folclórico S. Tiago de Carapeços.

25. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e a ACOBAR - Associação de Coleccionismo de Barcelos, tendo em vista a 
realização da exposição “Ordens de Cavalaria em Barcelos”, entre 14 de março e 20 de abril do ano de 2014.

26. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de atualização anual da aplicação LEGIX. 
Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014). Pedido de autorização prévia para assun-
ção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA).

27. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de manutenção e assistêancia técnica aos 
elevadores afetos à Biblioteca Municipal. 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).

28. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para organização do Festival Harmos, a reali-
zar no Teatro Gil Vicente. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

29. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios.

30. Tribunal de Contas – Auditoria à regulação das “Parcerias Público-Privadas” no sector dos serviços públicos de abastecimen-
to de água e saneamento de águas residuais (sistema em baixa). – Conhecimento do relatório da auditoria.

31. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma viatura de incêndio (73-93-HH) dos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos.

32. Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma ambulância (88-32-ZF) dos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

33. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal que aprovou a ata n,º 6 do Júri do Procedimento e a 
retificação à lista final de erros e omissões, relativamente ao concurso público para a “Requalificação Urbana do Núcleo Central 
Histórico - Envolvente ao Paço dos Condes/Duques e à Igreja Matriz, em Barcelos”.

34. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Freguesia de Roriz, como colaboração na execução da 1ª fase das 
obras de “Pavimentação da Rua S. Salvador de Quiraz”.

35. Atribuição de um subsídio, no valor de 22.500,00€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à União de Freguesias de Quin-
tiães e Aguiar como colaboração na execução da obra de alargamento da E.M. 549.

36. Atribuição de um subsídio no valor de 20.663,64€, com IVA incluído, à Freguesia de Moure, para execução da 2ª fase das 
obras a executar na Rua de Soleiros.

37. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vila Seca, corres-
pondente à 3ª fase da empreitada “Caminho da Pereira”.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 20.301,07€ à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, para alarga-
mento do C.M. 1115 – 4ª fase.

39. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€ à Freguesia de Várzea, como comparticipação nas obras de alargamento 
de um caminho/cangosta que confronta com a Rua da Devesa e que dá acesso a terrenos agrícolas.

40. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos como colaboração na realização 
da Procissão de Endoenças 2014, que se realiza no dia 18 de abril de 2014, pelas 21h30, com saída do Lar Nossa Senhora da 
Misericórdia efectuando o tradicional itinerário pelas igrejas de Barcelos.

41. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica de Igreja S. Lourenço Alvelos, como comparticipação nas 
obras de restauro e conservação da cobertura e paredes da Capela de Sta Cruz que actualmente serve de capela mortuária.

42. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Delegação de Campo da Cruz Vermelha Portuguesa, como colaboração 
na aquisição de uma viatura de transporte de doentes de hemodiálise.

43. Ratificação da proposta de emissão de parecer prévio favorável para desafetação de terreno integrado em RAN, respeitante 
a um processo/registo abaixo.

44. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: autorização para cedência 
de 12 galos médios – oferta aos participantes na reunião da ANMP.

45. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência de um 
livro de Carlos Bastos “Uma Visão Espiritual, Artística e Cultural do Caminho Português de Santiago” para oferta em visita oficial; 
cedência de um livro “Apontamentos para a História de Barcelos” – Oferta ao orador - Conferência promovida pela “Barcelos Sénior”; 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Centro Social de Cultura e Recreio da Silva; cedência do Salão Nobre – Conservató-
rio de Música de Barcelos; isenção de taxas pela utilização do Auditório da Biblioteca Municipal – Tertúlia Barcelense; cedência do 
Auditório da Casa da Juventude – Óquei Clube de Barcelos.

46. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de transporte 
para os sócios participarem numa sessão de sensibilização – Associação de Apoio a Deficientes Visuais do Distrito de Braga; 
cedência de apoio técnico e material para ajardinamento dos espaços exteriores da Casa de Nazaré – Associação “COR UNUM” 
dos Apóstolos do Coração Imaculado de Maria – Casa de Nazaré de Carapeços; cedência de máquina para arranque de árvores 
e ajardinamento do espaço exterior – Associação Cultural e Recreativa Caminhantes de Santiago; cedência de apoio técnico 
para elaboração das medidas de auto-protecção – ACRA, Alheira; cedência de apoio técnico para elaboração das medidas de 
auto-protecção – APACI; cedência de um carro de recreio para o Desfile de Carnaval – Associação Etnográfica de Santa Maria 
de Gilmonde; empréstimo de 8 placards para “Jornadas de Cardiologia do Minho 2014”– Centro Hospitalar do Alto Ave – Car-
diologia; cedência de carrinha de 9 lugares – Diana Martins para participação no Programa “A tua cara não me é estranha”; 
cedência de viatura de 5 lugares – Diana Martins para participação no Programa “A tua cara não me é estranha”; pedido de 
árvores ornamentais – Freguesia de Lijó; cedência de 40 grades – Comissão de Festas S. Sebastião da Silva; poda das árvores e 
arbustos do Quartel – Bombeiros Volunt. Viatodos; pedido de árvores ornamentais – União de Freguesias de Alvito (S. Pedro e S. 
Martinho) e Couto; pedido de árvores ornamentais – Freguesia de Pousa; pedido de árvores ornamentais – Freguesia de Fornelos. 

47. Ratificação do despacho proferido pela Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: oferta de dez exemplares do 
livro “Uma visão espiritual, artística e cultural do Caminho Português de Santiago” de Carlos Basto – para oferta aos oradores 
da iniciativa “Insucessos na Implantologia”, que decorreu no pretérito dia 14.02.2014, no auditório do edifício dos Paços do 
concelho, promovido pelo municípe Dr. João Pimenta; 250 give-aways, para oferta aos participantes na iniciativa “Insucessos 
na Implantologia”, que decorreu no pretérito dia 14.02.2014, no auditório do edifício dos Paços do concelho, promovido pelo 
municípe Dr. João Pimenta; 3 galos médios, para oferta aos oradores da iniciativa “Insucessos na Implantologia”, que decorreu no 
pretérito dia 14.02.2014, no auditório do edifício dos Paços do concelho, promovido pelo municípe Dr. João Pimenta.

48. Ratificação dos despachos proferidos pela vereadora Maria Elisa Braga, que aprovaram a cedência de grupos culturais, no 
âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as actividades desen-
volvidas: TPC -Teatro Popular de Carapeços – Grupo de Jovens Convivas Fraternos de Tamel S. Veríssimo; Sons de Vila de Vila 
Cova – Centro de Gestão Agrícola de Barcelos; Grupo Amigos Leais de Lijó – Freguesia de Aborim; Teatro Experimental de Feitos 
– Assoc. Cult Rec Desportiva de Mariz; TPC de Carapeços – Assoc. Pais Escola de Carvalhal; Grupo Folclórico de Barcelinhos 
– Moradores Fonte de Baixo; Grupo Galo Gaiteiro – Amigos da Montanha; TPC de Carapeços – Freguesia de Manhente; TPC de 
Carapeços – Paróquia de S. Bento da Várzea; Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Sta Maria – Freguesia de Barcelinhos; Grupo 
de Danças e Cantares de Barcelos – Freguesia de Pereira; Grupo de Danças e Cantares de Barcelos – Freguesia de Areias S. 
Vicente; TPC de Carapeços – Grupo de Jovens da Paróquia de Creixomil; Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos – Paróquia 
de S. Miguel de Roriz; TPCzinho de Carapeços – Freguesia de Galegos Sta Maria; Banda Musical de Oliveira – Confraria do San-
tíssimo Sacramento de Carapeços; Banda Musical de Oliveira – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

reunião extraordinária 20 de fevereiro de 2014

1. Projecto “Eixo da RNT entre “Vila do Conde” e “Vila Fria B” e a Rede Eléctrica de Espanha, a 400 KV”. Avaliação de Impacte 
Ambiental – Consulta Pública.
2. Contrato de cooperação entre o Município e as freguesias do concelho de Barcelos.

reunião de câmara  14 de fevereiro de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos retroativos ao início do ano letivo, às seguintes situações: 
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 7 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 3 alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%.

2. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, com vista 
a apoiar o Grupo de Teatro do Centro de Actividades Ocupacionais, integrando o programa educativo da Biblioteca Municipal de 
Barcelos e o plano educativo das escolas do concelho de Barcelos.

3. Oferta de um exemplar do livro “Caminhos de Santiago” a formador do grupo operativo da Qualidade.

4. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00€ ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria para comparticipar nas 
despesas com a actividade Projecto Shell Eco-Marathon.

5. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, para comparticipar nas despesas 
com as visitas de estudo previstas no respetivo plano de atividades do ano letivo 2013/2014.

6. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00€ à Escola Secundária/3 de Barcelinhos, para comparticipar nas despesas de 
realização de duas visitas de estudo, uma a Paris e outra à Organização Europeia para a Pesquisa Nucelar, na Suiça, referentes 
ao plano anual de atividades do letivo 2013/2014.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 1.300,00€ ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, para comparticipar nas des-
pesas de realização de uma viagem intercultural “Catalunha – Pirinéus 2014/Espanha”, que se realiza de 20 de julho a 27 de 
julho, sendo organizada pelo Clube Europeu do Agrupamento, referentes ao plano anual de atividades do letivo 2013/2014.

8. Oferta de livros à Associação de Investigação e Cultura dos Açores/Leiria.

9. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social e Paroquial de Fragoso que regula os termos em 
que o Município de Barcelos cederá a titulo gratuito e provisório as antigas instalações da EB1 de Fragoso e de um monobloco 
a implantar no logradouro deste equipamento.

10. Acordos de colaboração entre o Município de Barcelos, o Centro Social de Durrães e o Centro Social, Cultural e Recreativo 
Abel Varzim, com vista à cedência/utilização de espaços destinados ao funcionamento de cantina/refeitório destinados aos 
alunos das escolas do 1.º ciclo.

11. Nomeação do representante do Município de Barcelos no Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ ao Centro Social e Paroquial de Fragoso, para comparticipar nas despe-
sas com a aquisição de um veículo de apoio domiciliário.

13. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a União das Freguesias de Gamil e Midões, que regula os termos em 
que a Câmara Municipal de Barcelos autoriza a Junta de Freguesia da União das Freguesias de Gamil e Midões a utilizar o espaço 
destinado a serviços administrativos, que constitui parte integrante das instalações do Jardim de Infância de Gamil, sito na Rua 
do Loteamento do Jardim, 228, em Gamil, Barcelos.

14. Aceitação da doação de um conjunto de 18 peças da barrista Rosa Ramalho, para integrarem o acervo do Museu de Olaria.

15. Adesão do Município de Barcelos ao programa europeu “Vinho Com Moderação, Art de Vivre”, que visa promover a respon-
sabilidade e moderação no consumo de vinho lançado pelas Federações de Vinho em Bruxelas (CEEV – Comité Européen des 
Enterprises Vin, Copa Cogeca e CEVI), no âmbito do projeto Barcelos Cidade do Vinho 2014.

16. Alteração do Regulamento da Casa da Juventude de Barcelos.

17. Protocolos de colaboração com as seguintes instituições, com vista a acolher jovens estagiários: Universidade Católica 
Portuguesa – Faculdade de Filosofia, Braga – 1 estagiário na área Estudos Artísticos e Culturais; Ordem dos Arquitectos – Es-
tágio na área da arquitectura.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro Vila Frescaínha, corresponden-
te à 2ª fase das obras de pavimentação da área envolvente do novo centro paroquial.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€ à Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira, como compartici-
pação nas obras correspondentes à 1ª fase de construção do ringue.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Associação Desportiva de Carvalhal, como comparticipação nas obras 
correspondentes à 2ª fase de construção de novos balneários do recinto desportivo.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00€ à Tertúlia Barcelense, como comparticipação no programa de apoio a 
famílias carenciadas.
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22. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Freguesia de Pereira como colaboração na aquisição de uma carrinha 
de 9 lugares para estar ao serviço da comunidade, nomeadamente aos habitantes mais necessitados e com dificuldades de 
mobilidade, para as suas deslocações ao médico ou outras necessidades consideradas básicas.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ à Freguesia de Várzea como colaboração nas festividades em honra de “S. 
Bento de Inverno” que, este ano, conta com a “Feira Franca de S. Bento”, uma feira de gado (bovino, pequenos ruminantes, suínos, equí-
deos e aves de capoeira), concurso pecuário de raça barrosã e galego, corrida de saltos para equídeos, gincana e corrida de póneis.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 37.382,25€, à Freguesia de Alvelos, como colaboração na 3ª fase das obras de 
“Arranjos Exteriores do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira”- Sede de Junta.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 2.879,20€, à Freguesia de Alvelos, correspondente ao acerto de verbas da última 
fase da obra “Recuperação do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira”, destinado à instalação da Sede de Junta.

26. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Ampliação de estabelecimento comercial de Manuel Oliveira Campos - 
Negreiros.

27. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de prestação de serviços para a realização de estudos geológicos 
e geotécnicos, pelo valor estimado de 19.944,00€, ao qual acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-
C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

28. Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais – Celebração de contrato de “Fornecimento con-
tínuo de papel A3 e A4”. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).

29. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de inspeções e reinspeções a ascensores ao 
abrigo do Dec-Lei nº 320/2002 de 28.12”. 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).

30. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de comunicação nos media: 20 campanhas 
em TV, jornais, ATMs e rádios, pelo valor contratual de 28.455,28 €, 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) - No âmbito da candidatura apresentada ao Programa 
Operacional Regional do Norte 2007-2013 – “Promoção e Capacitação Institucional e do Desenvolvimento Regional e Local” do 
Eixo Prioritário I “Competitividade, Inovação e Conhecimento”.
31. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de publicidade institucional (ação infor-
mativa e publicitária), pelo valor contratual de 19.440,00, 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). Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos 
Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA).
Em 8 de novembro de 2013, foi deliberado, por unanimidade, aprovar o pedido de autorização para assunção para celebração 
de contrato de aquisição de serviços de publicidade institucional. O procedimento foi efetuado, no entanto, não houve lugar à 
adjudicação. Assim, dado que se mantém a necessidade na referida prestação de serviços revela-se necessário efetuar novo 
procedimento.

32. Ratificação da proposta de emissão de parecer prévio favorável à desafetação de terreno integrado em RAN, respeitante 
a um processo/registo.

33. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a ata Nº 5 do Júri do Procedimento 
e a resposta a listas de erros e omissões, relativamente ao concurso público para a “Requalificação Urbana do Núcleo Central 
Histórico - Envolvente ao Paço dos Condes/Duques e à Igreja Matriz, em Barcelos”.

34. Ratificação da decisão do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos que autorizou a transmissão das acções às empre-
sas “Hidurbe – Gestão de Resíduos, S.A.” e “Somague Ambiente, SGPS, S.A.”.Transmissão da totalidade das acções (749.998 
acções representativas de 74,9991% do capital social) detidas pela “AGS – Administração e Gestão de Sistemas de Salubrida-
de, S.A.”, no capital social da “ADB - Águas de Barcelos S.A.”

35. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: autorização para aquisição de equi-
pamento para um parque “FEETNESS” e respectivo transporte, para o Município de S. Domingos, Cabo Verde, no âmbito do 
Protocolo de Colaboração celebrado entre os Municípios.

36. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: contratualização do seguro 
do barco de resgate pertencente aos Bombeiros Voluntários de Barcelos pelo valor de 105,00€; autorização de contratação de 
seguro de serviço de reboque para duas viaturas pertencentes aos Bombeiros Voluntários de Barcelos.

37. Ratificação dos despachos do vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: apoio técnico e elaboração das medi-
das de auto-protecção solicitado pela APAC - Associação de Pais e Amigos das Crianças  na empreitada “Centro de Acolhimento 
Temporário”; cedência de viatura – FCB- Futsal Clube de Barcelos; cedência de árvores – Freguesia de Rio Covo Santa Eugénia; 
cedência de árvores ornamentais – União de Freguesias de Durrães e Tregosa.

38. Ratificação do despacho do vereador Carlos Brito, que aprovou o seguinte: cedência de transporte – Associação Cultural 
Recreativa e Desportiva da Quinta do Aparício.

39. Ratificação do despacho da vereadora Maria Elisa Braga, que aprovou o seguinte: oferta de um livro “Uma visão espiritual, 
artística e cultural do Caminho Português de Santiago”, de Carlos Basto – recepção oficial.

reunião de câmara  31 de janeiro de 2014

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: 7 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 5 alunos – escalão 2 (B) – refeição 50%. Alunos 
do ensino pré-escolar: 7alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Ienção do pagamento do passe escolar (a 100%), por motivos de ordem económica, a aluna,.para o ano lectivo 2013/2014. 

3. Atribuição de um subsídio no valor de 72,00€, à Associação de Pais de Tamel S. Pedro Fins, para pagamento à tarefeira que 
substituiu a auxiliar da ação educativa, na unidade educativa de Tamel S. Pedro Fins.

4. Ratificação da autorização para a utilização de instalações à seguinte entidade: Junta de Freguesia de Alvelos – utilização das 
instalações do Pavilhão Multiusos da EB1/JI de Alvelos, no dia 11 de janeiro de 2014, para a realização do convívio dos Reis.

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

6. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Aldreu, com vista à comparticipação na aquisição 
de uma viatura automóvel adequada ao transporte dos alunos que frequentam o 1º ciclo do ensino básico e pré-escolar na 
freguesia de Aldreu.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ a residente da freguesia de Durrães para a conclusão das obras na sua 
habitação, correspondendo a um reforço da verba já atribuída, no valor de 5.000,00€, no âmbito do apoio à habitação social.

8. Atribuição de Bolsas de Estudo 2013/2014. Candidatos admitidos à primeira fase e excluídos.

9. Apoio ao arrendamento habitacional. Novos processos para comparticipação - 12; Processos reavaliados (continuidade do 
valor do apoio) – 12; Processos reavaliados (aumento do valor do apoio) – 19.

10. Acordo de cooperação a celebrar entre o Município de Barcelos e a Associação do Ensino Especializado da Música (Conser-
vatório de Música de Barcelos), para o ano de 2014, com vista à realização e divulgação de atividades musicais em Barcelos, 
que proporcionem verdadeiras ofertas de educação e formação e conduzam a uma maior sensibilidade para os estudos musicais.

11. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Cultural Motocavaquinhos, tendo em vista a reali-
zação, em Barcelos, de uma feira de motas, automóveis e peças antigas, denominada “II Motomobilia de Barcelos”, nos dias 22 
e 23 de fevereiro de 2014.

12. Ratificação do protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e a CTB - Companhia de Teatro de Braga 
tendo em vista definir os direitos e deveres dos outorgantes com vista à realização de atividades culturais e artísticas no Teatro 
Gil Vicente.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€, à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, como colaboração com a 
Equipa Sócio-Caritativa da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, na distribuição de cabazes de alimentos pelas famílias 
carenciadas.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€, à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, como colaboração nas 
despesas com a realização da Procissão do Senhor dos Passos.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€, ao Arciprestado de Barcelos, como colaboração nas despesas com a 
realização da “Semana Bíblica” na cidade, bem como apoio logístico para as actividades envolvidas.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos, 
como colaboração nas despesas com a realização das obras de arranjo e restauro do telhado de uma parte do quartel-sede.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Paróquia de S. João Baptista de Gamil, como colaboração na constru-
ção de um edifício junto à residência paroquial destinado a apoiar as actividades de ordem pastoral e recreativa da freguesia.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Fábrica da Igreja Paroquial de Airó, como colaboração nas despesas 
com a realização de obras na Igreja Paroquial.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€, à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de Vila Frescaínha, como 
colaboração nas despesas com a realização de obras de restauro no interior da Igreja Paroquial.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 11.000,00€, aos Leões da Serra Futebol Clube, como colaboração nas despesas com 
a realização de obras no campo de futebol.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Freguesia de Aborim, para pagamento da 2ª fase das obras de constru-
ção dos sanitários públicos junto à Igreja Matriz da freguesia e que servem de apoio ao cemitério paroquial.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 11.360,92€, à Freguesia de Arcozelo, para pagamento do auto nº 18 da obra de 
“Ampliação da Sede de Junta”.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 11.489,95€, à Freguesia de Arcozelo, para pagamento do auto nº 19 da obra de 
“Ampliação da Sede de Junta”.

24. Atribuição de um subsídio no valor de 4.769,60€, à Freguesia de Arcozelo, para pagamento do auto nº 20 da obra de 
“Ampliação da Sede de Junta”.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à Freguesia de Cossourado, correspondente à 3ª fase da obra de “Pavi-
mentação dos caminhos de Navio-Paço-Poiares”.

26. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€ à Freguesia de Cristelo, para pagamento da 4ª fase das obras de “arranjo 
urbanístico do terreiro de Nossa Senhora do Rosário”.

27. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€, à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, relativo à 3ª fase da 
empreitada de “Pavimentação do Largo da Igreja de Durrães”.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 40.000,00€, à Freguesia de Remelhe para a execução da 3ª fase da “Recuperação e 
Remodelação do edifício da antiga escola primária”.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€, à Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia, relativo à 2ª fase das obras de 
“Drenagem de águas pluviais e residuais e pavimentação em betuminoso, na Rua José Gomes Alves”.

30. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€, à Freguesia de Manhente, relativo à 1ª fase das obras de “Pavimentação 
de parte da Rua do Gramacho e parte da rua das Telheiras”.

31. Atribuição de um subsídio no valor de 6.600,00€, à Comunidade Cristã de Sto António, como colaboração nas despesas 
efectuadas com a realização das actividades inseridas nas festividades de Sto António realizadas em 2013, para as quais era 
intenção atribuir um subsídio.

32. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00€, à Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra, como colaboração na 
aquisição de um Monumento aos Combatentes na Guerra do Ultramar, que pretendem colocar nesta cidade.
33. Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Pinheiro & Oliveira, Lda – Projecto de alterações para ampliação de uma 
indústria - Vilar do Monte.

34. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da área de 17.187 metros quadrados para legalização e requalificação do 
equipamento denominado “Campo de Futebol 1º de Janeiro CF “Os Ceramistas”, mais acessos e outras formas de utilização do 
solo, em terreno, propriedade da Clube de Futebol “Os Ceramistas”, sito na Rua 1º de Janeiro, Freguesia de Galegos S. Martinho, 
Barcelos.

35. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da área de 38.564 metros quadrados para a construção do equipamento 
privado denominado “Espaço Social do Enfermeiro”, incluindo acessos e outras formas de utilização do solo, em terreno, proprie-
dade da Ordem dos Enfermeiros, sito no lugar de Prestar, Freguesia de Paradela.

36. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno com cerca de 1.592 metros quadrados incluindo 
acessos e outras formas de utilização do solo, em terreno, propriedade da Empresa AMPF – Impermeabilizações, Lda, sito na 
Avenida da Estação, Freguesia de Viatodos.

37. Alteração ao Regulamento para a Exploração e Funcionamento do Centro Coordenador de Transportes do Município de Bar-
celos [Central de Camionagem].

38. Antecipação de 6.000.000€ de receita do IMI para aumento de fundos disponíveis.

39. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal que aprovou a informação prestada pela DOPM e a 
conta final da empreitada de “Requalificação da Avenida João Duarte e Avenida D. Nuno Álvares Pereira”.

40. Protocolo de cooperação entre o Município e as Juntas de Freguesia do concelho de Barcelos - Pagamento do montante 
correspondente aos restantes 25% do valor do Protocolo, perfazendo assim a transferências de verbas relativas à totalidade 
dos quatro trimestres de 2013.

41. Cemitério Municipal de Barcelos. Declaração de prescrição de concessões.

42. Cemitério Municipal de Barcelos. Revogação da declaração de prescrição de concessão de sepultura.

43. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a Associação de Futebol Popular de 
Barcelos, o qual prevê uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 93.000,00€, tendo por objeto a exe-
cução de um programa de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades 
não profissionais no concelho de Barcelos, concretamente na modalidade de futebol, entre as camadas etárias mais jovens.

44. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e o Basquete Clube de Barcelos, o qual 
prevê uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 60.000,00€, tendo por objeto a execução de um pro-
grama de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades não profissionais 
no concelho de Barcelos, concretamente na modalidade de basquetebol, entre as camadas etárias mais jovens.

45. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e o Gil Vicente Futebol Clube, o qual prevê 
uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 200.000,00€, tendo por objeto a execução de um programa 
de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades não profissionais no 
concelho de Barcelos, concretamente na modalidade de futebol, entre as camadas etárias mais jovens.

46. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e o Óquei Clube de Barcelos, o qual prevê 
uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 60.000,00€, tendo por objeto a execução de um programa 
de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades não profissionais no 
concelho de Barcelos, concretamente na modalidade de hóquei em patins, entre as camadas etárias mais jovens.

47. Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e o Santa Maria Futebol Clube, o qual 
prevê uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 40.000,00€, tendo por objeto a execução de um pro-
grama de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do desporto nas modalidades não profissionais 
no concelho de Barcelos, concretamente na modalidade de futebol, entre as camadas etárias mais jovens.

48. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de licenciamento da Sociedade Portuguesa de Autores 
(SPA) para a música ambiente e espetáculos a realizar no Teatro Gil Vicente. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezem-
bro (Orçamento de Estado 2014).

49. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para “Reparação dos motores das viaturas 
52 A (matrícula 40-71-OZ) e 11 A (matrícula 79-68-NU) e reparação da viatura 116 (matrícula 98-15-ON)”. Artigo 73.º da Lei 
n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).

50. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: cedência de material 
promocional (30 give-aways) – oferta para os idosos do Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo; cedência de elementos 
cartográficos de Barcelos – alunos da Faculdade de Arquitectura da Universidade do Porto.

51. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência 
de espaço no Teatro Gil Vicente para a exibição de filmes – Associação Zoom; cedência do Auditório Municipal para a 
realização de um Seminário – IPCA; cedência de material promocional (30 give-aways) aos alunos de MBA da Universidade 
Católica Portuguesa, Angolana e do Rio de Janeiro, que foram recebidos no Município; cedência do Auditório Municipal para 
a realização de Conferências – Dia D – IPCA; cedência da Sala Gótica para a realização da Exposição “Amostra D” – IPCA; 
cedência do Salão Nobre – “I Cursos Internacionais de Música de Barcelos” – Conservatório de Música de Barcelos; cedên-
cia do Auditório Municipal para a realização de uma Conferência – Barcelos Sénior; cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal para a “Gala de apresentação das Equipas”- Associação Cultural e Recreativa de Roriz; autorização de realização 
da despesa relativa à actuação de um músico, como despesa adicional nas actividades do “Dia do Advogado”; cedência 
de material promocional (58 give-aways) aos estudantes estrangeiros que vão ser recebidos no Município; cedência de 
material promocional (10 galos médios e 10 minhotas) – Gil Vicente Futebol Clube.

52. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de apoio jurídico 
para revisão dos Estatutos – Associação de Teatro Experimental de Feitos; apoio logístico para a realização da “Procissão do 
Senhor dos Passos” – Comissão da Procissão do Senhor dos Passos de Barcelos; poda e remoção dos sobrantes das árvores de 
grande porte – Escola Secundária /3 de Barcelinhos; cedência de grades para as festividades – Freguesia de Pereira.

53. Ratificação do despacho proferido pelo Vereador Carlos Brito, que aprovou o seguinte: cedência de material promocional (ga-
los) para o Concerto Solidário “Vamos dar uma cadeira ao Gonçalo” – Associação Clube Moto Galos de Barcelos.

54. Ratificação do despacho proferido pela Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: cedência de 3 bandeiras: 
Nacional, Município e UE – EB 123 de Fragoso.

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


