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“Um motivo de orgulho”      
“O projeto Barcelos Saudável representa um 
dos grandes motivos de orgulho deste execu-
tivo municipal, não apenas pelos princípios 
que estiveram na sua origem, mas também 
pelos resultados práticos decorrentes da sua 
implementação. Através de diversas ativi-
dades, que envolvem pessoas de todas as 
idades, fez-se jus ao conceito: Barcelos está 
mais saudável.
A comprovar a mais-valia deste projeto está, 
acima de tudo, a adesão crescente, fruto do 
interesse que a iniciativa suscita na popu-
lação barcelense. Uma ação bem sucedida 
gera entusiasmo e o entusiasmo reforça-a.
E esta realidade é visível, todos os dias.
Numa análise ao número de pessoas, insti-
tuições e profissionais que se juntaram ao 
Barcelos Saudável, foi possível perceber 
a dimensão de um projeto bem pensado e 
melhor implementado. 
Chamaram-se os jovens e os idosos, pessoas 
institucionalizadas, portadoras de deficiência, 
todos os cidadãos, uniram-se elos geracio-
nais e colocou-se como denominador comum 
uma causa nobre, que orgulha e nos faz sentir 
que vale a pena.
O projeto Barcelos Saudável está consoli-
dado, junta milhares de barcelenses, mas este 
não é o ponto de chegada. A Câmara Muni-
cipal de Barcelos permanece empenhada em 
fazer mais e melhor, porque é fazendo mais e 
melhor, sempre, que se atinge o sentimento 
de dever cumprido. 
Perante os números que é possível recolher, 
o executivo percebe a dimensão desta ideia e 
os novos desafios que se levantam. Estamos 
atentos a essa realidade e saberemos dar a 
resposta cabal a todas as exigências.
Barcelos é uma cidade onde o desporto e a 
população reforçam laços, o que pode ser 
atestado pelas centenas de pessoas que 
praticam diariamente diversas modalidades 
no Parque da Cidade. O município quer 
proteger esse ativo, com Barcelos Saudável, 
ao mesmo tempo que promove a defesa da 
saúde”.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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PRÁTICA DESPORTIVA E AÇÕES RECREATIVAS
ESTÃO ESPALHADAS POR TODO O CONCELHO

BARCELOS SAUDÁVEL
PROMOVE DESPORTO E SAÚDE
O executivo municipal liderado por Miguel Costa Gomes apostou no pro-
jeto Barcelos Saudável com o objetivo de incentivar a prática desportiva e 
as ações recreativas no concelho. Dirigida a milhares de cidadãos – numa 
cidade onde a atividade física ganha cada vez mais adeptos –, esta ação 
envolve também a Empresa Municipal de Desporto de Barcelos.
Barcelos Saudável assenta em seis pilares, que resumem as atividades 
disponíveis: o Centro Municipal de Marcha e Corrida, o Campeonato de 
Boccia Sénior, a Formação de Boccia Adaptado, o Galofit, o Sénior Sau-
dável e o Apoio a Peregrinos do Caminho de Santiago.
A Câmara de Barcelos teve o cuidado de cativar toda a população, inde-
pendentemente da condição. As modalidades disponíveis adequam-se a 
jovens e idosos, crianças e adultos, sendo que a oferta, diversificada, dá 
uma resposta a qualquer grupo etário e aos gostos pessoais.
Barcelos Saudável tem uma componente local muito forte e não se cen-
tra no concelho. As Juntas de Freguesia recorrem à Câmara para pedir 
suporte na realização de eventos e, graças a este projeto, essas fregue-
sias conseguem reforçar a sua oferta desportiva e recreativa, utilizando 
as ferramentas que suportam as atividades.
A prestar apoio a esta ação está o Gabinete de Apoio ao Utente, criado 
há três anos e financiado pelo Município. O projeto Barcelos Saudável é, 
hoje, uma verdadeira causa, que importa valorizar, em nome de um bem 
inalienável: a saúde.

Diretor
MIGUEL COSTA GOMES

Conselho Editorial
GABINETE DE COMUNICAÇÃO

Design e Impressão
MIT - Branding and Communication

Propriedade
MUNICÍPIO DE BARCELOS

Tiragem
35000 exemplares

Depósito Legal 
343601/12

Periodicidade - Bimestral
DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Contactos
LARGO DO MUNICÍPIO
4750-323 BARCELOS

TEL: 253 809 600
gcomunicacao@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

FICHA TÉCNICA

O PROJETO DÁ UMA 

RESPOSTA A QUALQUER 

GRUPO ETÁRIO E AOS 

GOSTOS PESSOAIS

ÍNDICE

Editorial ............................................................ p.2   
Barcelos Saudável

Centro municipal de marcha e corrida ... p.3
Galofit ...............................................................  p.4
Sénior Saudável ............................................ p.5
Deliberações ...................................................  p.6

«    BOLETIM  .  AGOSTO ' 132



MAIS DE MEIO MILHAR DE SENIORES PARTICIPAM
NO CAMPEONATO DE BOCCIA

Graças ao Campeonato de Boccia Sénior, é possível chamar os idosos, 
reformados ou institucionalizados, a participar num convívio saudável. 
São 503 seniores com treinos semanais para competirem em jornadas men-
sais para o campeonato que decorre entre os meses de Outubro a Julho.
Em 2013, o campeonato é composto por duas ligas: uma com oito equipas 
(onde as regras são específicas e as equipas autónomas) e outra com 13 
equipas (onde os elementos podem ser apoiados, com uma vertente de 
aprendizagem para quem quiser aprofundar o conhecimento sobre o jogo).
Todas as equipas que participam neste campeonato receberam formação 
específica, numa modalidade que arrancou em 2009, com oito conjuntos.
A Junta de Freguesia de Vila Frescainha S. Martinho entrou em prova 
defendendo o título de campeã.
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BARCELOS SAUDÁVEL
PROMOVE DESPORTO E SAÚDE

CENTRO MUNICIPAL DE MARCHA E CORRIDA É UM SUCESSO

MAIS PRATICANTES
E ENTIDADES ENVOLVIDAS

O Centro Municipal de Marcha e Corrida desenvolve a sua ativi-
dade no Parque da Cidade e está associado ao Programa Nacio-
nal de Marcha e Corrida, que permite um seguro da Federação 
Portuguesa de Atletismo válido em todos os centros nacionais.
No início do programa, verificava-se uma média de seis pes-
soas a realizar exercício orientado por técnicos do Gabinete de 
Apoio ao Utente. Entretanto, esse número cresceu de forma 
assinalável e são já cerca de cem pessoas que realizam ativi-
dade física diariamente. Todos os participantes usufruem de 
cacifo e de banho gratuitos.
Aquele gabinete dá apoio a 600 utentes e reforçou a sua 
oferta, criando aulas de reforço muscular, às terças e quin-
tas-feiras, das 19h00 às 19h30. Cada sessão junta cerca de 
150 pessoas.

No âmbito desta iniciativa, foram estabelecidas diversas 
parcerias, que envolveram entidades do concelho, tendo 
como finalidade a promoção de atividade física. No início, 
contaram-se nove acordos entre instituições de Barcelos. 
Atualmente, esse número é bem superior: 42 entidades, 
desde freguesias, instituições de solidariedade social, 
associações e clubes locais. 
O projeto tem ainda uma vertente solidária, através das 
mega-aulas, que envolvem cerca de 300 pessoas. Através 
de uma inscrição simbólica – entre um e 1,5 euros, defi-
nido pela instituição promotora –, cria-se uma receita que 
reverterá, como donativo, para instituições do concelho de 
Barcelos.

As equipas participantes na Liga 1 e 2 
do Campeonato de Boccia Sénior são:
Liga 1
○ Associação Perelhal Solidário
○ Casa de Saúde de São João de Deus
○ Associação AVC
○ Centro Social Paroquial de Gilmonde
○ Centro Social Paroquial Vila Cova
○ Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
○ Junta de Freguesia de Vila Frescainha
S. Martinho
○ Junta de Freguesia de Carvalhal
Liga 2
○ Associação Perelhal Solidário
○ Casa de Saúde de S. João de Deus
○ Centro Social Cultural e Recreativo Abel 
Varzim
○ Centro Social Paroquial Vila Cova
○ Centro Social S. Veríssimo
○ Associação Cultural e Recreativa de 
Alheira
○ Santa Casa da Misericórdia de Barcelos
○ Cruz Vermelha Portuguesa de Macieira 
de Rates
○ Centro Social e Juvenil de Chorente
○ Centro Paroquial de Barcelinhos
○ Casa do Povo de Alvito

O PROJETO TEM AINDA

UMA VERTENTE SOLIDÁRIA, 

ATRAVÉS DAS MEGA-AULAS, 

QUE ENVOLVEM CERCA DE 

300 PESSOAS



BOCCIA ADAPTADO JÁ TEM CAMPEONATO
O objetivo do boccia adaptado, no projeto Barcelos Saudá-
vel, é fomentar, junto da população portadora de deficiência, 
a prática de atividade física de forma regular, bem como um 
convívio igualmente saudável. 
Mais do que apostar numa vertente competitiva, pretende-
se, para já, um aumento da oferta desportiva e recreativa. 
Numa primeira fase, o objetivo deste projeto passou pela 
formação desportiva dos utentes das instituições. Poste-
riormente, criou-se um campeonato concelhio ( já iniciado) e 
uma terceira fase visa a criação de um clube desportivo de 
boccia adaptado em Barcelos.
O primeiro torneio de boccia adaptado juntou sete equipas, 
que participaram de forma gratuita: Associação de Pais 
e Amigos de Crianças (APAC), APACI, Casa de Saúde S. 
José, Centro Social de Remelhe, Agrupamentos de Escolas 
Alcaide Faria, Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes e 
Casa de Saúde São João de Deus. Cada instituição partici-
pou com duas equipas de três elementos.

GALOFIT MOBILIZA 1500 PESSOAS

Em 2013, decorreu a quarta edição, inserida nas comemo-
rações das Festas da Cruzes, com workshops de Natação, 
Saúde e Exercício Físico, contou ainda com aulas de combat, 
zumba, caminhada saudável, maratona de cycling e Gala de 
Kickboxing. No total mobilizaram-se mais de 1500 pessoas.
Esta iniciativa arrancou em 2010, com três modalidades: 
cycling, combat e dança. Cerca de 200 pessoas participa-
ram, durante três horas. No ano seguinte, registou-se um 
aumento, quer no número de ginásios parceiros, quer, acima 
de tudo, na quantidade de pessoas envolvidas: 300.
A tendência de adesão dos cidadãos a esta iniciativa não foi 
fruto do acaso e foi confirmada em 2012: mais participan-
tes e atividades, com a introdução de workshops, por pro-
fessores de educação física e na área da saúde. A duração 
do evento também cresceu – todo o dia –, sendo que foi intro-
duzido um workshop de hydrofun. Os últimos eventos foram 
uma mega-aula, que contou com 300 participantes, e uma 
demonstração de kickboxing “Muay Thai”, com a realização 
de seis combates com atletas federados, alguns dos quais 
de Barcelos.

Cumprindo as previsões mais otimistas, a edição de 2013 
foi a maior de sempre e decorreu, pela primeira vez, em dois 
dias. O primeiro teve início na Piscina Municipal, com um 
wokshop sobre técnicas de natação com Luís Cameira, um 
dos responsáveis técnicos da seleção nacional. 
Seguiu-se um workshop de ‘Dance Fusion Kids’, no Pavilhão 
Municipal, e o primeiro concurso de Dança na Escola, com 
seis equipas do Agrupamento Gonçalo Nunes. À noite, a 
organização manteve a aposta nas demonstrações de kick-
boxing, com a segunda gala a levar ao Pavilhão Municipal 18 
lutadores, que realizaram nove combates.
O segundo dia foi dedicado à maratona de cycling e cami-
nhada saudável, com um número recorde de 90 bicicletas e 
mais de 150 pessoas a realizar a caminhada de cinco quiló-
metros no Parque da Cidade. Outra novidade foram as aulas 
de zumba e de combat, que contaram com a participação de 
mais de 500 pessoas. Em simultâneo com as aulas, realiza-
ram-se dois workshops, um de Pilates e um outro de Saúde 
e Bem Estar.

 A MÉDIO PRAZO,

O PROJETO PREVÊ A 

CRIAÇÃO DE UM CLUBE 

DESPORTIVO DE BOCCIA 

ADAPTADO EM BARCELOS
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DESDE 2010
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SÉNIOR SAUDÁVEL DÁ SAÚDE A MAIS DE UMA CENTENA DE SENIORES

O objetivo do programa Sénior Saudável é criar rotinas 
para a prática regular de exercício físico. No total, 120 
seniores praticam, semanalmente, três atividades, com 
aulas de motricidade, hidroterapia e boccia, durante todo 
o ano, com pausa em agosto. 
O objetivo do Município de Barcelos é incentivar a prá-
tica de atividade física por parte da população idosa do 

concelho, como forma de combater o sedentarismo, pro-
mover a saúde e o convívio, aumentando, deste modo, a 
qualidade de vida.
O ano de 2013 serviu para implementar esta atividade, 
contando com o envolvimento de três instituições: Junta 
de Freguesia de Martim, Junta de Freguesia de Pousa e 
Centro Social de Remelhe.

PEREGRINOS RECEBEM TREINO
PARA UM CORPO FORTE COMO A FÉ

A peregrinação é um ato de fé, que envolve perigos e exige 
preparação física. Nesse sentido, o projeto Barcelos Saudá-
vel prevê apoio aos peregrinos do Caminho de Santiago.
A iniciativa consiste em fornecer aos peregrinos preparação 
necessária, para empreenderem a sua missão, com planos 
de treino individualizados, orientação e monitorização, para 
que o corpo possa acompanhar a força inesgotável da alma.

O EXERCÍCIO FÍSICO COMO ROTINA

NOVOS DESAFIOS
DE UMA CIDADE SAUDÁVEL

Perante o sucesso da iniciativa Barcelos Saudável, o 
executivo presidido por Miguel Costa Gomes está a 
estudar a possibilidade de criar novos locais para a 
prática desportiva, uma vez que a capacidade do Par-
que da Cidade se encontra, atualmente, esgotada.
O Município pretende também reforçar a sinalização 
do circuito de manutenção do Parque da Cidade, para 
que os utentes possam ser orientados nos exercícios, 
dispensando-se a presença de um técnico.
No futuro, o objetivo é criar uma ecovia nas margens 
do rio Cávado, o que permitirá a prática da caminhada, 
corrida e bicicleta.
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DELIBERAÇÕES

Reunião de Câmara de 8 de março de 2013
1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situ-
ações: alunos do 1.º Ciclo do ensino básico: 3 alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita, 4 alunos - escalão 2 
(B) – refeição 50% (0,73€); alunos do ensino pré-escolar: 
4 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Cedência de instalações. Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos – utilização das instalações da EB1/JI de 
Alvelos, para realizar uma formação entre 20 de fevereiro e 17 de abril, em horário pós-laboral.

3. Atribuição de um subsídio no valor de 1.494,00€ à freguesia de Aborim para custear a contratação de ta-
refeira.

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

5. Atribuição de passe escolar a 100% a aluno de Tamel Santa Leocádia que frequenta o Colégio Didálvi,
em Alvito S. Pedro.

6. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e A Capoeira – Companhia de Teatro.

7. Adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais e Amigos dos 
Alunos de Panque.

8. Protocolo entre o Município de Barcelos, a Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do Homem 
Cávado e Ave (ATAHCA) e a Banda Musical de Oliveira, no sentido de salvaguardar o património móvel (instru-
mentos musicais em barro) que integra o acervo do Museu de Olaria.

9. Acordo de cooperação com ARTESMUSIVI – Associação de Artes de Viatodos (Academia de Música).

10. Atribuição de um subsídio à Freguesia de Alheira, no valor correspondente ao IVA dos subsídios, no valor 
de 30.000,00€, atribuídos em deliberações tomadas nas reuniões do executivo de 07.09.2012 e 30.11.2012.

11. Correção da designação dos trabalhos referidos na proposta nº 15 da reunião ordinária de 02.11.2012, rela-
tiva à atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à freguesia de Panque para as obras da 1ª fase do alar-
gamento do cemitério, quando deveria ter sido referido que o subsídio se referia à 2ª fase das mesmas obras.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 4.770,00 €, à Freguesia de Vila Boa, para pagamento dos trabalhos 
de manutenção da limpeza da Urbanização da Quinta da Cal durante o ano de 2012.

13. Atribuição de uma transferência no valor de 2.877,90 €, à Freguesia de Góios, como compensação para a 
reconstrução de um muro na E.M. 306-1, derrubado devido a um acidente de viação.

14. Freguesia de Alvelos. Atribuição de subsídio.
A Junta de Freguesia de Alvelos pretende levar a efeito obras de recuperação do Edifício Visconde de Azevedo 
Ferreira, onde será instalada a futura Sede de Junta de Freguesia, as quais se encontram orçamentadas em 
148.300,00 €.
Como colaboração com a Freguesia, a Câmara atribui, nesta fase, um subsídio no valor de 39.299,50 €. Os 
restantes subsídios até ao total de 148.300,00 €, acrescido de IVA, só serão apreciados após pedido da Junta 
de Freguesia e submetidos a deliberação do órgão executivo.

15. Freguesia de Remelhe. Atribuição de subsídio
Na sequência da obra de “Recuperação e Remodelação do edifício da antiga escola primária” é da responsa-
bilidade da Junta de Freguesia a execução dos arranjos exteriores os quais estão orçamentados no valor de 
128.363,97 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Como colaboração com a Freguesia, a Câmara atribui um 
subsídio no valor de 28.363,97 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, para a execução da 1ª fase da obra. Os 
restantes subsídios até ao total de 128.363,97 €, acrescido de IVA, só serão apreciados após pedido da Junta 
de Freguesia e submetidos a deliberação do órgão executivo.

16. Freguesia de Cristelo. Atribuição de subsídio.
Na sequência da deliberação tomada na reunião de 11.01.2013, é atribuído um subsídio no valor de 42.688,85 
€, à Freguesia de Cristelo, para a execução do “Arranjo Urbanístico do Terreiro de Nossa Senhora do Rosário”.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 605,50 €, à Freguesia de Ucha, para pagamento dos trabalhos rea-
lizados na Sede de Junta.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 2.189,76 €, à Freguesia de Ucha, para pagamento dos trabalhos de 
pintura de paredes exteriores e lavagem de cantarias a jacto de água, no edifício da sede de Junta.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 20.391,03 €, à Freguesia de Oliveira, para pagamento dos trabalhos 
de melhoria de acústica da sala de reuniões da Assembleia de Freguesia e arranjos exteriores do edifício da 
sede de Junta e Jardim de Infância.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 50.000,00 €, à Freguesia de Moure, para aquisição dos terrenos 
necessários ao alargamento do cemitério.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à Freguesia de Silva, para a fase final (especialidades) 
das obras de alargamento do cemitério.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00 €, à Freguesia de Várzea, como colaboração na organização 
de eventos agro-pecuários inseridos nas seculares festividades de S. Bento de Inverno.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 22.855,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Aborim, para a reconstrução dos muros de suporte nas ruas do Outeiro e Motas.

24. Cedência de 5 cargas de paralelo (cubo), logo que exista disponível, à Freguesia de Aborim, para pavimen-
tação de alguns troços de caminhos que ainda se encontram em terra.

25. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a Junta de Freguesia de Várzea 
a efectuar uma intervenção urgente na E.M. 561, Rua do Cruzeiro, nomeadamente a construção de um passeio 
para peões.

26. Protocolo a celebrar com as Juntas de Freguesia do Concelho de Barcelos que tem por objeto definir os termos 
em que se desenvolverá a cooperação de natureza técnico-financeira, entre o Município de Barcelos e as Fregue-
sias do concelho, que inclui uma comparticipação financeira no valor equivalente a 200% do montante previsto 
anualmente no Orçamento de Estado para as Freguesias no âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias, 
cujo valor global a transferir relativo a 2013 se cifra em cerca de 4.847.430,00 €.

27. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Exército Português tendo por objeto a im-
plementação de ações de divulgação da prestação de Serviço Militar em Regime de Voluntariado/Regime de 
Contrato, no Município, bem como da prestação de esclarecimentos e cooperação relativa a assuntos de na-
tureza militar.

28. Atribuição de um subsídio no valor de 18.020,24 €, à ARTESMUSIVI – Associação de Artes de Viatodos, 
como colaboração nas actividades desenvolvidas pela Associação.

29. Atribuição de um subsídio no valor de 1.200,00 €, à Casa do Povo de Vila Seca, para pagamento das despe-
sas decorrentes do transporte de alunos entre Fornelos e Vila Seca.

30. Apoio à habitação social - Atribuição de subsídios, no valor global de 15.000,00€, referentes a dois pro-
cessos.

31. Apoio ao arrendamento habitacional a nove agregados familiares.

32. Ratificação de adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, Empresa Municipal
de Desportos de Barcelos. E.E.M., João Dantas, Unipessoal, Lda. e Bypower Tuning, Lda.

33. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a cedência de apoio técnico, 
nomeadamente a elaboração do projeto do edifício de apoio às atividades da paróquia, solicitado pela Fábrica 
da Igreja Paroquial de S. Tiago de Feitos.

34. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da área de 520 metros quadrados para beneficiação e 
alargamento do cemitério, através da construção de uma casa mortuária e instalações sanitárias, em terreno 
propriedade da Freguesia, sito no lugar da Igreja, Freguesia de Milhazes.

35. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela 
DOPM e o projeto de execução que inclui os projetos de reformulação das infra-estruturas de iluminação e 
telecomunicações e da construção da nova rede de abastecimento de água, no âmbito da empreitada “Requa-
lificação da Av. João Duarte e Av. D. Nuno A. Pereira”.

36. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou a informação prestada pela DCP, 
as peças de procedimento, o júri do procedimento e o projeto de execução, bem como autorizou a despesa 
e a abertura de um procedimento de concurso público, nos termos e condições constantes da informação 
da DCP e das peças do procedimento, no âmbito da empreitada “Requalificação da Av. João Duarte e Av. D. 
Nuno A. Pereira”.

37. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a “Contratação de Li-
nha Verde pelo período de 2 anos para o Projecto Eixo Interior - Centro de Mercados Tradicionais”. 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.

38. Pedido de parecer prévio para a renovação do “contrato de aquisição de serviços de assistência técnica e 
reparação ao equipamento de deteção 3M situado na Biblioteca Municipal”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, 
de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

39. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “reparação da viatura 
n.º 32 A, marca Volvo, matrícula 29-17-ZN”. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento 
de Estado 2013).

40. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de “Fornecimento de 
Internet para o Município de Barcelos”- Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de 
Estado 2013). Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012.

41. Retificação da deliberação do executivo municipal relativa ao Projeto de Regulamento Municipal de Fisca-
lização de Operações Urbanísticas.

42. Alteração ao Regulamento para a Exploração e Funcionamento do Centro Coordenador de Transportes do 
Município de Barcelos (Central de Camionagem).

43. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que autorizou a Junta de Fregue-
sia de Arcozelo a efectuar uma intervenção urgente na E.M. 306, nomeadamente a execução de drenagem de 
águas pluviais e construção de passeios na Rua João Paulo II e Rua das Calçadas.

44. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: autorização para 
depositar no parque de estacionamento subterrâneo, contíguo às instalações do Tribunal, uma viatura ligeira 
apreendida em processo crime, a título excecional e pelo período provável de trinta dias, considerado neces-
sário para a conclusão do processo de venda judicial.

45. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditó-
rio da Biblioteca Municipal – evento académico – IPCA; cedência de transporte para a entrega das obras de 
arte de Hélia Aluai e recolha de outras obras de Armanda Passos – EMECB.

46. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes da Câmara Municipal, que aprovou o 
seguinte: cedência de grades – Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha.

47. Ratificação de despachos do Vereador do Pelouro do Turismo da Câmara Municipal, que aprovaram o se-
guinte: cedência de 300 give-aways – Associação Nacional de Estudantes de Medicina (Porto); cedência de 6 
peças de artesanato para a Semana Bíblica em Barcelos – Prior de Barcelos mandatado pelo Sr. Arcipreste.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situ-
ações: alunos do 1.º Ciclo do ensino básico: 3 alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita, 4 alunos - escalão 2 
(B) – refeição 50% (0,73€); alunos do ensino pré-escolar: 
2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Subsídios para transporte de alunos - actividades complementares. Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes 
- subsídio no valor de 780,00€, para custear as despesas da deslocação dos alunos ao Campeonato Nacional 
de Jogos Matemáticos que se realiza em Évora; Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – subsídio no valor 
de 240,00€ para custear as despesas do transporte dos alunos que vão visitar o Parlamento Europeu para o 
Aeroporto Francisco Sá Carneiros e vice-versa.

3. Atribuição de subsídio no valor de 8.000,00€ ao Agrupamento de Escolas de Barcelos para comparticipar nas 
despesas com os projetos/atividades.

4. Acordo de cooperação com os seguintes grupos culturais: ACAB – Associação Cantoral e Atonal de Barcelos; 
Coral Magistrói.

5. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Banda de Música de Oliveira como comparticipação nas 
despesas com a Escola de Música no ano de 2012.

6. Atribuição de subsídio no valor de 500,00€ ao Agrupamento de Escolas Braga Oeste, com vista ao apetrecha-
mento de uma sala de Jardim de Infância da Pousa.

7. Cedência de instalações. Associação de Pais de Perelhal – utilização das instalações da cozinha da EB1/JI 
de Perelhal, para confecionar as refeições para os alunos que frequentam a CAF, durante a interrupção letiva 
do Carnaval.

8. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Tamel S. Pedro Fins com vista ao 
reforço alimentar dos alunos cujos pais/encarregados de educação não conseguem assegurar/dar diariamente 
o pequeno-almoço.

9. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Cristelo com vista ao reforço 
alimentar dos alunos cujos pais/encarregados de educação não conseguem assegurar/dar diariamente o 
pequeno-almoço.

10. Adenda ao protocolo de parceria entre o Município de Barcelos e a Óptica 2 - Barcelos (Projeto Saúde 
Pública – Promoção da Saúde Ocular e Auditiva).

11. Adenda ao protocolo de parceria entre o Município de Barcelos e Rosa Araújo Cabeleireiro (Projeto Pro-
moção da Imagem).

12. Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia de Rio Covo Eugénia, José 
da Silva Oliveira e Maria Alzira da Cruz Oliveira Peixoto. Requalificação da Rua de Quintão. 

13. Minuta do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia e 
Agostinho Malheiro Coelho – Construções, Lda.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 € à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos como colabora-
ção na realização da Procissão de Endoenças 2013, que se realiza no dia 29 de março de 2013.

15. Contratos de Desenvolvimento Desportivo com as seguintes associações desportivas do concelho e 
respetivas comparticipações financeiras por parte do Município de Barcelos: Santa Maria Futebol Clube - 
40.000,00€; Óquei Clube de Barcelos - 60.000,00€; Basquete Clube de Barcelos - 60.000,00€.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 10.462,20€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Vilar de Figos, para pagamento da 1ª fase da obra de alargamento da Rua da Ribeira.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 31.125,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Silva, para pagamento da pavimentação da Rua do Calvário e Rua de Varziela.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 30.613,17 €, com IVA incluído, à Freguesia de Arcozelo, relativo ao 
Auto Nº 2 da obra de “Ampliação da Sede de Junta”.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00 €, à Freguesia de Bastuço Sto Estevão, para as obras de 
“Alargamento e Pavimentação da Rua da Lamela – 1ª fase”.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 €, ao Agrupamento de Escuteiros de Cambeses, como 
colaboração na conclusão das obras de construção do edifício da Sede e Capela Mortuária.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Silvei-
ros, como colaboração no pagamento das obras de restauro da residência Paroquial.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 €, à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Maria de Faria, 
para pagamento do arrendamento das instalações do salão paroquial para o fornecimento das refeições aos 
alunos.

23. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00 € à Confraria de Nossa Senhora do Terço, como compar-
ticipação nas obras de conservação e restauro da Igreja de Nossa Senhora do Terço, nomeadamente os seus 
altares e o púlpito, de elevado valor histórico e arquitectónico.

24. Cedência das instalações onde funcionou a sede provisória da Junta de Freguesia de Arcozelo para o 
desenvolvimento actividade do Centro Social da Paróquia de Arcozelo, designadamente uma loja social onde 
recebem roupas e calçado para distribuir pelos mais necessitados.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00 €, à ACULDEPE – Associação Cultural e Desportiva de Perei-
ra, como colaboração na organização do “Desfile de Carnaval 2013”.

26. Atribuição de um subsídio à Freguesia de Alheira no valor correspondente ao IVA do subsídio no valor de 
20.305,80 € para a 3ª fase das obras no edifício escolar, atribuído na reunião da Câmara Municipal realizada 
em 14.12.2012.
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27. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00 €, à Freguesia de Manhente, como colaboração na aquisi-
ção de uma carrinha necessária para o desenvolvimento das actividades culturais e desportivas da freguesia.

28. Retificação de deliberação.
Na reunião de Câmara realizada em 08.02.13 foi aprovado atribuir um subsídio no valor de 7.969,50 €, à Fre-
guesia de Várzea, para a pavimentação da Rua do Ribeiro. Entretanto, verificou-se haver um lapso, pelo que se 
retifica do seguinte modo: atribuição de um subsídio no valor de 13.518,75 €, com IVA incluído, à Freguesia de 
Várzea, para pavimentação da Rua Casal Ermo.

29. Retificação de deliberação.
Na reunião de Câmara realizada em 08.02.13 foi aprovado atribuir um subsídio no valor de 4.105,50 €, à Fre-
guesia de Várzea, para a pavimentação da Rua do Assento. Entretanto, verificou-se haver um lapso, pelo que 
se retifica do seguinte modo: atribuição de um subsídio no valor de 21.630,00€, com IVA incluído, à Freguesia 
de Várzea, para construção de muro na Rua Casal Ermo”.

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

31. Autorização do Município para que os serviços procedam à elaboração dos moldes necessários para a 
execução dos tapetes de pétalas de flores naturais que tradicionalmente são expostos no Templo do Senhor 
Bom Jesus da Cruz, durante a Festa das Cruzes, a pedido da Empresa Municipal de Educação e Cultura de 
Barcelos, E.E.M.

32. Cedência de equipamento à Guarda Nacional Republicana – Grupo de Intervenção de Protecção e Socorro.

33. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de reparação do motor 
da viatura n.º 43, marca John Deere, matrícula 62-67-HR. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro 
(Orçamento de Estado 2013).

34. 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.

35. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de prestação de serviços de animação 
sociocultural. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013).

36. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de prestação de serviços de “Manutenção e assis-
tência técnica dos equipamentos AVAC dos vários edifícios do Município”- Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 
31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos 
Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012.

37. Pedido de parecer prévio para as inspeções periódicas obrigatórias (IPO’s) dos veículos da frota automóvel 
do Município de Barcelos. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro (Orçamento de Estado 2013). 
Autorização para a aquisição de serviços de IPO dos veículos pertencentes à frota automóvel do Município de 
Barcelos, cedidos à Empresa Municipal, PSP, GNR e GIRO.

38. Protocolo de cooperação com o IPCA para a realização de estágio.

39. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara. Declaração de Compromisso em regime de parceria, no 
sentido de proporcionar apoio logístico, técnico e especializado na área de arquivos e documentação, através 
dos seus colaboradores mais directos, à Banda Musical de Oliveira candidata ao programa de apoio Recupera-
ção, Tratamento e Organização de Acervos Documentais da fundação Calouste Gulbenkian.

40. Ratificação do despacho Nº 59/2013 do Presidente da Câmara. Pagamento 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. Valor com juros de 
mora: 629.593,86€.

41. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal no sentido de aceitar colaborar com a Asso-
ciação Intercultural Amigos da Mobilidade, sediada na Freguesia da Silva, na sua intenção de serem parceiros 
de um projeto Leonardo da Vinci, com Aglona District Council.

42. Ratificação dos despachos do Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência de 
transporte para utente da Associação de Apoio aos Deficientes no dia 13 de fevereiro; cedência do Auditório 
da Biblioteca Municipal nos dias 13 e 14 de abril de 2013 e isenção de taxas – Conservatório de Música de 
Barcelos.

43. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditó-
rio Municipal no dia 18.02.13 – Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Barce-
los; autorização para carregarem as grades para as provas que compõem o calendário desportivo na Central de 
Camionagem – Centro Columbófilo Barcelense; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal no dia 14.02.13 
– STAL; cedência do Auditório Municipal no dia 18.02.13 – Movimento Freguesias SIM.

44. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes da Câmara Municipal, que aprovou o 
seguinte: cedência de transporte para participação em torneio no dia 15.12.12– VoleiBcl – Voleibol Clube de 
Barcelos; cedência de transporte para participação em torneio no dia 10.02.13 – VoleiBcl – Voleibol Clube de 
Barcelos.

1. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4º Trimestre de 2012 – Empresa Munici-
pal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.

2. Relatório e Contas de 2012 – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M.

3. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4º Trimestre de 2012 – Empresa Munici-
pal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

4. Relatório e Contas de 2012 – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

5. Protocolo de cooperação com o IPCA para a realização de estágio.

6. Reconhecimento de Interesse Público Municipal da atividade desenvolvida pela Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos.

7. Projeto da 2ª Alteração ao Regulamento de Taxas pela Realização de Infraestruturas Urbanísticas e Obras de 
Urbanização do Município de Barcelos.

8. Projecto da 2ª Alteração ao Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Barcelos.

9. Ajustamento do valor do empréstimo
Na sequência da apreciação do contrato de um financiamento bancário para um conjunto de investimentos 
em curso, em sede de Tribunal de Contas, e em face da jurisprudência daquela instituição, impõe-se proceder 
a ajustamentos ao contrato celebrado em 12 de outubro de 2012 e posterior adenda aprovada em reunião em 
14 de dezembro de 2012.
Esta reformulação surge em virtude de pagamentos entretanto ocorridos por conta dos investimentos, bem 
como do aumento da comparticipação financeira a suportar pelo Município com o investimento no Museu de 
Olaria Remodelação e Valorização.
Deste modo, em face da análise efetuada, deverá o valor do empréstimo ser ajustado para 2.250.988,38 €, 
nos termos seguintes: Centro Escolar de Viatodos – 90.865,17 €; Centro Escolar de Gilmonde – 227.993,33 €; 
Centro Escolar António Fogaça – 403.513,84 €; Centro Escolar de Lijó – 261.993,15 €; Centro Escolar de Fragoso 
– 93.914,77 €; Centro Escolar de Arcozelo – 313.033,82 €; Terreno Centro Escolar de Arcozelo – 100.000,00 €; 
Elaboração de projectos de dezasseis Centros Escolares e um Jardim de Infância – 130.368,03 €; Recuperação 
da Torre de Menagem / Medieval – 94.285,04 €; Museu de Olaria Remodelação e Valorização – 535.021,23 €.

10. Lei n.º 50/2012, de 31/08 – Atividade 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 - Aprovação do 
projeto de fusão por incorporação e dos respetivos anexos – Autorização de dispensa de exame por revisor 
oficial de contas independente, nos termos do artigo 99.º, n.ºs 2 e 6, do Código das Sociedades Comerciais, o 
projeto de fusão por incorporação.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situa-
ções: alunos do 1.º Ciclo do ensino básico: 9 alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita, 3 alunos - escalão 2 (B) 
– refeição 50% (0,73€); alunos do ensino pré-escolar: 6 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Minuta de protocolo a celebrar entre a Câmara Municipal de Barcelos, as direções dos Agrupamentos de Escolas e 
as entidades gestoras da Componente de Apoio à Família/Prolongamento de Horário para o ano lectivo 2012/2013.

3. Acordo de cooperação com a Associação Zoom.

4. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Bastuço S. João, para pagamento de tarefeiras.

Reunião de Câmara extraordinária de 13 de fevereiro de 2013

5. Cedência de instalações. Junta de Freguesia de Moure – utilização das instalações da EB1 da freguesia para 
o ensaio do grupo folclórico da freguesia, no dia 1 de fevereiro.

6. Alojamento de dois treinadores no Albergue dos Peregrinos.

7. Isenção do pagamento de passe escolar para o ano lectivo 2012/2013 a dois alunos, com produção de efeitos 
a partir do mês de Fevereiro.

8. Atribuição de passe escolar a aluna da EB 2,3 de Barcelinhos.

9. Atribuição de Bolsas de Estudo 2012/2013. Candidatos admitidos e excluídos.

10. Apoio ao arrendamento habitacional – aprovação de oito processos.

11. Retificação da deliberação de 25 de janeiro de 2013, relativa ao apoio ao arrendamento habitacional.

12. Alteração ao Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional no Município de Barcelos.

13. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€, à Comissão da Procissão do Senhor dos Passos – Fábrica 
da Igreja de Santa Maria Maior de Barcelos, destinado a colaborar nas despesas com a realização da Procissão 
do Senhor dos Passos, bem como ceder o apoio logístico indispensável à mesma.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos para apoiar 
a organização da Semana Bíblica 2013 que este ano se realiza de 3 a 10 de Março.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00 €, à Freguesia de Moure, para a construção de muros para 
o alargamento do caminho do Senhor D’Agonia à Rua do Pinheiro - 1ª Fase.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 10.769,00 €, com IVA incluído, à Freguesia de Silva, para o alarga-
mento da Rua de Gandra.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 7.969,50 €, à Freguesia de Várzea, para a pavimentação da Rua do 
Ribeiro.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 4.105,50 €, à Freguesia de Várzea, para a pavimentação da Rua do 
Assento.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 €, ao Clube de Futebol “Os Ceramistas”, para a execução 
da vedação do recinto desportivo.

21. Pedido de apoio técnico ao Município de Barcelos, com vista à organização da Semana Arquidiocesana da 
Saúde 2013, entre os dias 11 a 16 de Fevereiro, promovida pelo Departamento Arquidiocesano da Pastoral da 
Saúde da Diocese de Braga.

22. Pedido de apoio técnico ao Município de Barcelos, com vista à elaboração do processo necessário para a 
requalificação e licenciamento dos lares da Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.

23. Protocolo entre o Município de Barcelos e o Ministério da Administração Interna (MAI), através da Dire-
ção Geral de Infraestruturas e Equipamentos (DGIE), com vista à apresentação de candidatura ao QREN, para 
reabilitação do edifício do antigo posto dos correios, propriedade do Município de Barcelos, sito na Avenida 
Sidónio Pais, e sua cedência ao MAI, no regime de comodato, pelo prazo de 50 anos, para instalação e ocupa-
ção do mesmo pela Polícia de Segurança Publica. 

24. Minuta do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia de Paradela e Agostinho 
Malheiro Coelho – Construções, Lda, tendo por objecto definir os termos e condições da atribuição de um sub-
sídio por parte do Município de Barcelos à Freguesia de Paradela, a título de comparticipação no pagamento 
dos encargos financeiros decorrentes da execução da obra “Construção da Sede da Junta de Freguesia e Capela 
Mortuária de Paradela”.

25. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno com 1 750m2, integrada em 
Espaço Florestal, com vista à construção de um edifício destinado a uma Unidade Privada de Saúde, no terreno 
situado no Lugar da Sebastopol, freguesia de Areias de Vilar, por parte da empresa CROLANDA-GI, Lda.

26. Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos – Desafetação do domínio público municipal para domínio pri-
vado do Município.

27. Jardim-de-infância, Escola de Hotelaria e Sede de Junta de Freguesia de Vila Frescaínha São Pedro - Desa-
fetação domínio público municipal para domínio privado do Município.

28. Concurso “Barcelos Florido 2013”.

29. Nomeação de Auditor Externo - Artigo 48.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro – Lei das Finanças Locais.

30. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a informação prestada pela 
DOPM e a alteração do projecto de gás, nomeadamente a nova implantação do depósito de gás, no âmbito da 
empreitada de “Centro Escolar de Gilmonde”.

31. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a informação prestada pela 
DOPM e o mapa de trabalhos de suprimento de erros e omissões e indeferiu as reclamações da adjudicatária e 
do projetista, constantes da acta de 09.08.12, nos termos e com os fundamentos resultantes das informações 
da DOPM datadas de 13.11.12 e 28.12.12, no âmbito da empreitada de “Centro Escolar de Gilmonde”.

32. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que deferiu o pedido de prorrogação formu-
lado pela adjudicatária, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de multas contratuais, sob a condição de 
não ser exigida ao Município qualquer compensação/indemnização por conta da prorrogação de prazo que lhe 
seja conferida, no âmbito da empreitada de “Centro Escolar de Gilmonde”.

33. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência de um es-
paço na Central de Camionagem para a realização de uma Festa de Carnaval solidária – Estudantes do Secun-
dário; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – MIB -Movimento Independente Por Barcelos; cedência 
de espaço no Campo da Feira – Gil Vicente Futebol Clube; cedência do Auditório da Câmara Municipal – Reali-
zação de um colóquio – Centro de Gestão Agrícola de Barcelos; cedência do Auditório da Câmara Municipal e 
Sala Gótica – Realização do evento “Dia D” Conferência de Design – IPCA.

34. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes da Câmara Municipal, que aprovou o 
seguinte: cedência de transporte para participação em campeonatos – Associação Desportiva e Cultural de 
Manhente; cedência de transporte no dia 31.01.2013 para deslocação a Lisboa (ANAFRE) – Movimento Fre-
guesias Sim! Pela Nossa Terra; cedência de transporte para participação em torneio VoleiBcl – Voleibol Clube 
de Barcelos.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situ-
ações: alunos do 1.º Ciclo do ensino básico: 11 alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita, 5 alunos - escalão 2 
(B) – refeição 50% (0,73€); alunos do ensino pré-escolar: 10 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Renovação do protocolo de cooperação entre o Município de Barcelos e a Federação Portuguesa de MiniGolfe.

3. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Vila Frescaínha S. Pedro com 
vista ao reforço alimentar dos alunos cujos pais/encarregados de educação não conseguem assegurar/dar 
diariamente o pequeno-almoço.
4. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Barqueiros, com vista ao refor-
ço alimentar dos alunos cujos pais/encarregados de educação não conseguem assegurar/dar diariamente o 
pequeno-almoço.

5. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Góios, tendo em vista a aquisição 
de uma viatura automóvel adequada ao transporte de alunos do 1.º ciclo do ensino básico, residentes naquela 
freguesia, e que frequentam a EB1 de Pereira.

6. Adenda ao protocolo de parceria entre a Ordem Hospitaleira de S. João de Deus e o Município de Barcelos 
(Unidade Móvel de Apoio Domiciliário Integrado), assinado em 16 de dezembro de 2011.

7. Protocolos de cooperação para a realização de estágios.

8. Protocolo de cooperação entre o Município e as Juntas de Freguesia do Concelho de Barcelos.
Foi aprovado em reunião ordinária de 04.05.2012 o “Protocolo de cooperação entre o Município e as Fregue-
sias do concelho de Barcelos”, designadamente a transferência de uma comparticipação financeira no valor 
equivalente a 200% do montante previsto anualmente no Orçamento do Estado para as Freguesias no âmbito 
do FFF (Fundo de Financiamento das Freguesias), cujo valor global a transferir relativo a 2012 se cifra em cerca 
de 4.847.430,00 €.
Naquela deliberação foi atribuído o pagamento de 50% daquele valor, ficando determinado que os restan-
tes 50% seriam pagos de acordo com as disponibilidades financeiras, salvaguardando, desse modo, a Lei nº 
8/2012, de 21 de Fevereiro – Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. Até ao momento, já foi delibera
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do o pagamento de 75%, pelo que se propõe o pagamento imediato o valor correspondente aos restantes 25% 
do valor do Protocolo, perfazendo assim a transferência de verbas relativas ao primeiro, segundo, terceiro e 
quarto trimestres de 2012.

9. Instituto S. João de Deus - Casa de Saúde S. João de Deus. Pedido de apoio técnico para, conjuntamente com 
o técnico da instituição responsável pelas obras, fazerem o acompanhamento e fiscalização de trabalhos de 
adaptação e finalização do edifício.

10. Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Batista de Barqueiros. Pedido de apoio técnico para a realização de 
projeto de arquitectura, acessibilidades e arranjos exteriores da obra de restauro/remodelação do Centro 
Paroquial.

11. Atribuição de um subsídio no valor de 11.660,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Campo, para pagamento da construção de passeios para peões na Avenida do Divino S. Salvador, devido ao 
alargamento efetuado.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 26.349,70 €, à Freguesia de Vila Boa, para pagamento da construção 
do muro do cemitério que ruiu para a via pública devido às más condições meteorológicas.

13. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00 €, à Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito 
de Braga, como colaboração no desenvolvimento das suas atividades.

14. Atribuição de um subsídio no valor de 5.000,00 €, à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
de Barcelinhos, como colaboração no custo dos cursos de formação que serão ministrados aos Bombeiros.

15. Aprovação de parecer sobre a celebração ou renovação de contratos de aquisição/prestação de serviços 
em determinadas situações desde que não seja ultrapassado o montante anual de 5.000 € (sem IVA). Artigo 
75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro – Orçamento de Estado 2013. Pedido de Parecer Genérico - Ar-
tigo 4.º da Portaria n.º 16/2013, de 17 de Janeiro.

16. Aprovação de parecer sobre a celebração ou renovação de contratos de aquisição/prestação de serviços 
em 2013. Artigo 75.º da Lei n.º 66-B/2012, de 31 de Dezembro – Orçamento de Estado 2013. Pedido de Parecer 
Prévio.

17. Apoio ao arrendamento habitacional – aprovação de nove processos.

18. Ratificação de emissão de parecer favorável à compropriedade de prédios rústicos – 15 processos. 

19. Ratificação de emissão de certidão de destaque de parcela.

20. Ratificação de parecer prévio favorável a desafetação de terreno integrado em RAN.

21. Declaração de prescrição, a favor do Município de Barcelos, de sepulturas do Cemitério Municipal de Bar-
celos.

22. Retificação do Fundo de Maneio.

23. Designação dos órgãos sociais da Sociedade Barcelos Futuro, S.A.
O Município de Barcelos detém 49% do capital social da sociedade anónima Barcelos Futuro, S.A.
Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 15.º dos Estatutos da Sociedade Barcelos Futuro, S.A. o Conselho 
de Administração é composto por cinco membros, eleitos quadrienalmente pela assembleia-geral, sendo um 
deles designado Presidente.
Acresce que, ao abrigo do Acordo de Accionistas, de Cooperação Técnica, Económica e Financeira celebra-
do, concretamente do disposto na cláusula 6.1, os accionistas acordam em exercer o seu direito de voto na 
Assembleia-Geral de forma a eleger e sempre manter, de entre os 5 membros que constituirão o Conselho de 
Administração, 3 Administradores propostos pelos accionistas privados e 2 Administradores pelo Município 
de Barcelos.
De igual modo, nos termos da cláusula 6.3., do acordo mencionado no parágrafo anterior, os accionistas obri-
gam-se a assegurar que os Administradores por si propostos na Assembleia-Geral designem como Presidente 
do Conselho de Administração um dos administradores propostos na Assembleia-Geral pelo Município de 
Barcelos.
Nessa medida, nos termos do disposto no artigo 64º, n.º 1, alínea i), da Lei 169/99, de 18 de Setembro, com a 
redacção actualizada, propõe-se:
- Revogar a deliberação tomada na reunião ordinária de 18.11.2011 que designou como Administrador da 
sociedade Barcelos Futuro, S.A. o Vereador da Câmara Municipal de Barcelos, José Carlos da Silva Brito, Dr., 
para o exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração;
- Designar como Administrador, para o exercício do cargo de Presidente do Conselho de Administração da 
sociedade Barcelos Futuro, S.A., Nelson Carlos Teixeira de Brito;
- Designar como Administrador, não executivo, o Vereador da Câmara Municipal de Barcelos, José Carlos da 
Silva Brito.

24. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditó-
rio Municipal e apoio logístico – Fundação “Ajuda à Igreja que Sofre” – Conferência D. Ximenes Belo; cedência 
de transporte para Lisboa - Cerca de 40 pessoas vão participar no Programa “Praça da Alegria”, da RTP em re-
presentação das diferentes tradições do Concelho (despesa importa em 750,00 € com IVA incluído); cedência 
de transporte para entrega da exposição de José Emídio e recolha da exposição de Hélia Aluai – EMEC Barcelos; 
cedência de transporte para participação na reunião com a Plataforma Nacional de Luta contra a Extinção de 
Freguesias, no dia 19 de Janeiro/13 – Movimento Freguesias Sim! Pela Nossa Terra; cedência do Salão Nobre 
para a realização de diversos concertos/sarau musical – Conservatório de Música de Barcelos; apoio logístico 
com isenção de taxas para a realização da Festa de Natal – Unidade de Barcelos da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro; cedência do Auditório da Câmara Municipal para a realização de um Seminário – Escola Superior de 
Gestão do IPCA.

25. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes da Câmara Municipal, que aprovou o se-
guinte: cedência de transporte no dia 23.01.2013 para deslocação a Lisboa (ANAFRE) – Movimento Freguesias 
Sim! Pela Nossa Terra.

26. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Ambiente da Câmara Municipal, que aprovou o se-
guinte: cedência de 13 “plinth” para exposição – Comissão de Festas de Nossa Sra. Purificação de Galegos 
Santa Maria.

27. Ratificação do despacho da Senhora Vereadora do Pelouro da Educação e Cultura da Câmara Municipal, 
que aprovou o seguinte: aquisição de chocolates e respectivos sacos para oferecer às crianças que vieram 
cantar os reis ao edifício da Câmara Municipal.

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situ-
ações: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 3 alunos - escalão 2 (B) – refeição 50% (0,73€); Alunos do Ensino 
Pré-escolar: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2. Concessão de apoio financeiro para a deslocação em táxi de dois alunos residentes na freguesia de Gale-
gos S. Martinho e que frequentam o Centro de Actividades Ocupacionais da APACI, tendo por base o apoio a 
alunos portadores de necessidades especiais, assim como, alunos com carências económicas devidamente 
comprovadas.

3. Atividades para os alunos das Unidades de Intervenção Especializada. Protocolo de colaboração entre o 
Município de Barcelos, a Empresa Municipal de Educação e Cultura, a Empresa Municipal de Desporto, o Agru-
pamento de Escolas Vale do Tamel, o Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho e o Agrupamento de Escolas 
Gonçalo Nunes.

4. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 2º Trimestre de 2012 – Empresa Munici-
pal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.

5. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 3º Trimestre de 2012 – Empresa Municipal 
de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.

6. Para conhecimento: Relatório e Contas relativo ao 1º Semestre de 2012 – Empresa Municipal de Educação 
e Cultura de Barcelos, E.E.M.

7. Atribuição de um subsídio no valor de 11.280,00 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Alheira, para execução de obras de “ampliação do edifício e remodelação do alpendre da EB1” - 3ª fase.

8. Atribuição de um subsídio no valor de 1.210,94 €, à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho, para pagamen-
to do portão, respectivo automatismo e comandos colocado na EB1 de Aldão.

9. Atribuição de um subsídio no valor de 20.196,34 €, à Freguesia de Arcozelo, relativo ao Auto nº 1 da emprei-
tada de “Ampliação e Remodelação do edifício da Sede de Junta”.
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10. Atribuição de um subsídio no valor de 11.597,25 €, à Freguesia de Cossourado, para pagamento do custo 
das obras de reparação nas Ruas de Maceira e Roças.

11. Atribuição de um subsídio no valor de 48.500,00 €, à Freguesia de Remelhe, para pagamento do custo 
das obras de construção de muros de suporte na Rua de Cerqueiros que engloba os antigos lugares de Casal 
Novo, Vilar e Igreja.

12. Atribuição de um subsídio no valor de 49.887,72 €, à Freguesia de Fornelos, relativo aos Autos nºs 10 e 15 da 
empreitada de “Construção da Sede de Junta”, respetivamente no valor unitário de 35.516.88 € e 14.370,84 €. 

13. Atribuição de um subsídio no valor de 24.121,50 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Bastuço S. João, para pagamento do custo das obras de construção do muro de suporte na Rua Ribeiro de 
Casal.

14. Atribuição de um subsídio no valor global de 20.705,90, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia 
de Vila Frescaínha S. Pedro, para pagamento dos autos nºs 4 e 5 da empreitada de “Remodelação da Sede de 
Junta”, respetivamente no valor de 11.422,08 € e 9.283,82 €.

15. Atribuição de um subsídio no valor de 13.283,60 €, à Freguesia de Silveiros, para pagamento do custo das 
obras de beneficiação realizadas no edifício escolar.

16. Atribuição de um subsídio no valor de 34.941,53 €, à Freguesia de Silveiros, para custear a execução da 
pavimentação da Rua das Lages e Travessa das Lages, que engloba não só o piso mas também a instalação de 
condutas de águas pluviais.

17. Atribuição de um subsídio no valor de 15.070,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de 
Campo, para pagamento da construção de muros na Rua de Casal.

18. Atribuição de um subsídio no valor de 26.192,15 €, à Freguesia de Cristelo, ficando os restantes 100.000,00 
euros para atribuir em função da execução física da obra de “Arranjo Urbanístico do Terreiro de Nossa Senhora 
do Rosário”, perfazendo o total de 126.192,15€ solicitado pela Junta de Freguesia à Câmara Municipal.

19. Atribuição de um subsídio no valor de 12.546,00 €, à Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz de 
Barcelos, para pagamento do custo das obras de beneficiação e conservação executadas na Capelinha de S. 
Bento da Buraquinha, em Barcelos.

20. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00 €, à Associação Desportiva Recreativa e Cultural, Águias de 
Tamel S. Fins, para pagamento do custo das obras de regularização e colocação de equipamentos no campo 
de futebol.

21. Atribuição de um subsídio no valor de 44.274,00 €, à Associação Social, Cultural e Recreativa de Choren-
te, para pagamento das obras realizadas num terreno para a construção da pista de autocross, tendo por 
objectivo a angariação de fundos para fazer face às despesas com o pagamento das prestações mensais dos 
empréstimos bancários contraídos para a construção do Centro.

22. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, a EMD, João Dantas, Unipessoal, Lda e Bypower 
Tuning, Lda., tendo por objetivo estabelecer os termos e condições para a realização no concelho de Barcelos, 
nos dias 9 e 10 de Março de 2013, do evento denominado “Barcelos Tuning Motor Show”.

23. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e os Amigos da Montanha – Associação de Mon-
tanhismo de Barcelinhos.

24. Ratificação da declaração assinada pelo Presidente da Câmara relativa à intenção do Município de Barcelos 
em doar à “Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos” uma parcela de terreno com 
aproximadamente 15.000 m2, localizada na Freguesia de Barcelinhos, destinada à construção do “Novo Quar-
tel do Corpo de Salvação Pública Barcelinense”.

25. Doação à Freguesia de Alvelos do edifício escolar Visconde de Azevedo Ferreira, em Alvelos.

26. Recrutamento e seleção de pessoal dirigente.

27. Composição do júri de recrutamento dos cargos dirigentes.

28. Prorrogação dos acordos de cedência até 31 de dezembro de 2013, de quatro trabalhadores.

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

30. Protocolos de cooperação para a realização de estágios.

31. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal, datada de 23 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Redes de Abastecimento de Água e Drenagem de Águas Residuais do Lugar de Gestido, na 
Freguesia de V.F.S. Pedro ”.

32. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal, datada de 20 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Conservação e Reparação em Vias Municipais: Pavimentação de Troço da EM 562-2, entre a 
EB1 de Carreira e o CM 1087, em Carreira”.

33. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal, datada de 20 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Teatro Gil Vicente – 2º Fase – Arquitectura, Estruturas, Mecânica de Cena e Infra-estruturas”.

34. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal, datada de 16 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Reabilitação do Pavimento na Rua Filipa Borges, entre o Cruzamento com a Avª S. José e o 
Cruzamento com a Rua do Olhal”.

35. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal datada de 27 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Requalificação do Troço de Estrada entre a Sede de Junta de Freguesia e a Casa do Povo de 
Areias S. Vicente”.

36. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal datada de 23 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Drenagem de Águas Negras e Rede de Abastecimento de Água na E.N. 103-1 entre o Km 5,7 
e Km 8,2 na Freguesia de Perelhal – 564-OP”.

37. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal datada de 17 de Setembro de 2012, sobre a 
empreitada de “Conservação e Reparação de Caminhos Vicinais: Rejuvenescimento do Pavimento do CV 2054, 
entre a EM 542 (Caldas do Eirogo) e o CM 1058 (Portela) em Santa Maria”.

38. Indeferimento do Recurso Hierárquico e Reserva de Direitos interposto pela empresa “Alexandre Barbosa 
Borges, S.A.” quanto à decisão do Presidente da Câmara Municipal datada de 27 de Novembro de 2012, sobre 
a empreitada de “Pavimentação do CM 1074, em Tamel S. Veríssimo”.

39. Constituição de fundos de maneio afetos à Divisão de Gestão de Frota e Equipamentos.

40. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: cedência do Salão 
Nobre da Câmara Municipal – Coro Académico do IPCA; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e ins-
talações da Casa da Juventude – Esferanegra; edência do Auditório da Biblioteca Municipal – Agrupamento de 
Escolas Gonçalo Nunes; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Fundação Caixa Agrícola do Noroeste; 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Grupo de Lisboa LX Comedy Club.

41. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes da Câmara Municipal, que aprovou o 
seguinte: cedência de transporte no dia 12.01.2013 – VoleiBcl – Voleibol Clube de Barcelos.

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


