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Casa da Azenha será o novo
help point ao peregrino

Comemorações dos
500 anos do Foral Manuelino,
o encontro com a história

BOLETIM municipal
nº13 :: MARÇO 2015

EDITORIAL

Lugares de memórias
e identidade de um povo
		

O executivo municipal tem feito tudo nestes
últimos anos para recuperar o atraso em que
encontrou o nosso concelho quando assumiu
a gestão do Município. E apesar dos tempos
difíceis que atravessamos, com a crise económica e financeira instalada no país, a Câmara
de Barcelos tem vindo a fazer uma aposta forte
na promoção de eventos culturais, através de
investimentos, parcerias e protocolos assinados com associações do concelho, procurando sempre estimular a sua participação. São
exemplo disso a melhoria significativa das suas
características únicas, seja no património edificado, seja na requalificação das rotas de visitação do Artesanato de Barcelos e na divulgação
de espaços de conhecimento da história ligada
às nossas tradições e cultura. Medidas que voltaram a colocar Barcelos no “mapa” nacional e
internacional, sendo agora um polo de atração
turística.
Temos procurado levar a todos a Cultura que se
faz no concelho, na cidade, no país e no mundo.
Mensalmente, o Teatro Gil Vicente, a Galeria
Municipal de Arte, o Museu de Olaria, a Biblioteca Municipal, a Torre Medieval, o Salão Nobre,
em suma, todos os espaços municipais são palco de uma oferta cultural significativa e diversificada, trazendo ao nosso concelho inúmeras
figuras ímpares nas mais diversas áreas.
E, este ano em que se celebram os 500 Anos do
Foral Manuelino, um marco cultural para todos
os barcelenses, assim como para a nossa História, teremos um programa marcado por esta
enorme riqueza patrimonial.
Podemos afirmar que o caminho adotado e as
apostas realizadas por este executivo têm conseguido contrariar a tendência de esquecimento e de desprezo a que foram votadas áreas
fundamentais com as medidas de austeridade
impostas pela administração central. Facto
que, como todos são testemunha, não aceitamos, pois assumimos a nossa responsabilidade
e obrigação de preservar a memória viva e a
identidade da nossa história, arte e cultura.

Comemorações dos 500 anos
do Foral Manuelino
Foi na Casa do Vinho, entre um largo número de pessoas, que se celebrou a
abertura das comemorações dos 500 anos do Foral Manuelino, conduzida
por Miguel Costa Gomes, Presidente da Câmara de Barcelos, que fez questão de confirmar “a aposta da Câmara na valorização do que foi a história do
concelho e no estudo e divulgação do impacto dos Forais na vida e desenvolvimento da comunidade barcelense.” Aqueles que marcaram presença
tiveram oportunidade de assistir, no mesmo local, à inauguração da exposição “Barcelos Quinhentista: fotografia de José Eduardo Reis”.
As palavras da Vereadora da Cultura, Elisa Braga, servem de repto às comemorações: “Queremos que nos ajudem a construir a história para daqui
a 500 anos”. Um programa apresentado no dia 7 de fevereiro e que inclui,
durante este ano, um conjunto de iniciativas que colocarão em evidência
este período importante da história barcelense, pela exploração das componentes históricas, patrimoniais, culturais e pedagógicas do documento e
da época na qual ele foi produzido, e pela possibilidade de reflexão sobre a
Cidadania e o Municipalismo na atualidade.

FICHA TÉCNICA

MIGUEL COSTA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos
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CULTURA

No Salão Nobre da Câmara Municipal, ao som do piano, pelo Conservatório de Música de Barcelos, iniciou-se a primeira conferência de
um ciclo de seis, subordinada ao tema “A leitura nova e a sua influência na caligrafia nacional”, apresentada por Dino dos Santos e moderada pelo historiador Joel Cleto.

São 500 anos de história que vão renascer na cidade de Barcelos. O centro
histórico será palco das várias iniciativas que prometem animar o concelho,
estendendo-se durante todo o ano. Uma oferta cultural singular que pretende transportar os seus visitantes para outra era e que promete cativar
as preferências mais variadas, com lugar para ciclo de conferências, exposições, recriação histórica, música, literatura e atividades performativas,
envoltas na temática histórica do Foral de Barcelos.

EXPOSIÇÕES, RECRIAÇÕES
HISTÓRICAS, MÚSICA,
LITERATURA E ATIVIDADES
PERFORMATIVAS

D. Manuel I
Com o cognome de O Venturoso, pelos eventos felizes que ocorreram no seu reinado, não
esquecendo a descoberta do Brasil e do caminho marítimo para a Índia, D.Manuel I foi o
primeiro rei a assumir o título de “Rei de Portugal e dos Algarves, d' Aquém e d' Além-Mar
em África, Senhor do Comércio, da Conquista e da Navegação da Arábia, Pérsia e Índia”, e
foi no seu reinado que Barcelos experienciou
um período de franco desenvolvimento, a par
da renovação económica e social.
Foi no dia 7 de agosto de 1515, em pleno reinado de D. Manuel I, que o Município de Barcelos recebeu o Foral Manuelino, atribuído
a todos os “habitantes presentes e futuros”,
fruto das reformas do monarca aos já obsoletos forais da primeira dinastia. Noutros tempos, receber um foral era o evento de maior
magnitude e importância para a história do
concelho, revestido de carácter festivo por
ser decisivo para assegurar a prosperidade
da comunidade. Era o fim do controlo feudal
e o princípio da autonomia.

BOLETIM . MARÇO ' 15

»

3

CULTURA

MUSEU de Olaria
Numa região de fortes tradições cerâmicas, ergue-se aquele que é o único
espaço nacional que alberga obras que representam todos os centros produtores da olaria do país. No Museu de Olaria de Barcelos, o passado e o presente fundem-se numa exposição permanente que conta com um acervo de
mais de 9 mil peças, provenientes não só de território nacional, mas também
de alguns países do mundo. Durante o ano anterior, o Museu recebeu mais de
10 mil pessoas, a par da importante aposta nas atividades lúdicas e pedagógicas dirigidas ao público escolar. Foram mais 7 mil visitantes do que em
2013, sem contar com os mais de mil participantes nas atividades “Vamos ao
Museu” e o “Museu Apresenta-se”, que vêm reafirmar o sucesso da aposta na
dinamização deste espaço, com ofertas dirigidas aos vários públicos.

Exposição permanente que conta com um acervo de mais de 9 mil peças

Teatro gil vicente

27ª Edição do Festival de Teatro de Barcelos, no Teatro Gil Vicente

As limitações de espaço, num teatro com apenas 193 lugares, não foram impedimento da realização cultural que durante o ano passado invadiu o Teatro Gil Vicente, com eventos de música,
teatro, cinema, dança, palestras. Foram 111 os
espetáculos que subiram ao palco do Teatro e
animaram a oferta deste centro cultural, que se
esforça por responder aos gostos variados daqueles que o visitam.

GALERIA municipal de arte
Foram diversas as exposições que recebeu a Galeria Municipal de Arte, compostas por 164 obras que vão desde a escultura, até à fotografia, não esquecendo a pintura. Obras que nasceram pela mão de 44 artistas que escolheram a Galeria para apresentar o seu trabalho aos mais de 6 mil visitantes
que marcaram presença neste espaço, num ano que acompanhou a evolução
cultural oferecida pelo Município de Barcelos que manteve o apoio à participação pública e ao envolvimento dos cidadãos nas atividades culturais.

Inauguração da exposição de pintura de Jean-Marie Boomputte

Abraçando a sua identidade impulsionadora
de cultura, encarada como área transversal às
restantes dinâmicas sociais, o Município de
Barcelos manteve, ao longo do ano anterior, a
aposta na dinamização dos principais espaços
culturais, que foram um fator de atração de
visitantes oriundos do concelho, mas que se
pretenderam afirmar como um chamariz para o
público proveniente de outros pontos do país.
Esta aposta do Município manter-se-á este ano
e nos próximos, sendo de vital importância na
promoção do maior evento da cidade - a Festa
das Cruzes, a 1ª grande romaria do Norte.
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A vocação jacobeia do território barcelense
É conhecida a vocação jacobeia do território barcelense em
virtude de desde a Idade Média ser um espaço estratégico
nesta peregrinação. Aliás, o desenvolvimento e a história desta cidade não é dissociável da evolução desta peregrinação.
O Caminho de Santiago foi considerado o primeiro itinerário
cultural europeu (1987) e Património da Humanidade (em Espanha, em 1993; na França, em 1998). Os diversos itinerários
do Caminho de Santiago são os percursos percorridos pelos
Peregrinos que afluem a Santiago de Compostela desde o século IX (a designação “Peregrinos”, do latim "per agros", "aquele
que atravessa os campos").
As marcas desta peregrinação corporizam-se, ao longo do
território, em cruzeiros, capelas, pelourinhos, pontes, fontes,
entre outros, que rememoram um passado intrinsecamente
ligado ao Caminho e ao apoio aos peregrinos que rumavam a
Compostela. Alguns resistiram ao tempo e chegaram aos nossos dias, sendo hoje uma marca indelével da aura que envolve
este Caminho e o dialeto no território barcelense. Todos estes

testemunhos sustentam a história, a identidade, a herança e a
memória de uma comunidade e a sua ligação a esta peregrinação medieval e que, no seu conjunto, patenteiam a excelência
e riqueza do território barcelense.

Help point aos peregrinos
Esta nova estrutura contribuirá de forma positiva para melhorar os
aspetos relacionados com esta peregrinação:
•

Casa do Peregrino
o encontro com a história
A constituição de um help point para acolhimento e apoio aos
milhares de peregrinos que todos os anos cruzam o concelho
oriundos do Caminho de Santiago, também provindos de Santiago e a Caminho de Fátima, afigura-se como uma medida que
respeita a identidade e a cultura jacobeia instalada na comunidade, que desde tempos imemoriais tem práticas análogas.
A iniciativa de constituir um help point para os peregrinos no
coração identitário de Barcelos decorre exatamente da consciência e pro-atividade que o Município tem neste domínio dos
Caminhos de Santiago e na necessidade de erguer estruturas,
para além das existentes, que criem valor e engrandeçam e facilitem a qualidade da experiência de quem frui o Caminho de
Santiago ou de Fátima, afirmando o território como uma marca
incontornável no registo do apoio e promoção dos Caminhos.

Junto à Ponte Medieval num espaço emblemático da cidade, como é a azenha da Ponte,
é o reconhecimento da importância e respeito pelos peregrinos que trilham o território
barcelense rumo a Compostela

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Oferecer apoio especializado em termos de informação técnica e aconselhamento;
Um espaço de apoio e relaxamento para o peregrino,
Identificar as necessidades do peregrino;
Dinamizar o legado jacobeo do concelho de Barcelos;
Compreender as suas motivações;
Possuir um papel educativo sobre cuidados a ter antes e durante a peregrinação;
Estudar o Caminho e as Peregrinações;
Desempenhar um papel disseminador e promotor da história e do património do Caminho Português;
Local com as condições para a utilização de instalações sanitárias e ponto de água potável, essencial para permitir um
melhor descanso do peregrino;
Equipas de apoio e vigilância no Caminho aos peregrinos;
Disponibilização de pontos de Internet e novas tecnologias

Barcelos, uniformiza sinalização dos albergues
fácil e intuitiva a sinalização

Renovação da sinalética
existente ao nível dos Albergues,
com o intuito de tornar mais

destas estruturas de apoio
aos peregrinos existentes no
território barcelense.
A sinalização a adotar obedece
aos princípios de base definidos
pelo Conselho da Europa para o
Caminho de Santiago.
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DELIBERAÇÕES
Reunião de Câmara 4 de julho de 2014
1. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ ao Grupo de Acção Social Cristã, no âmbito do protocolo de
colaboração com o Município de Barcelos, com a finalidade de dar continuidade e reforçar as acções desenvolvidas
no âmbito social, sendo obrigação da autarquia, ao abrigo daquele protocolo, comparticipar financeiramente as ações
desenvolvidas pela instituição.
2. Atribuição de Medalha de Mérito Cultural, grau Prata, a Domingos da Calçada (a ser entregue na Feira do Livro de
Barcelos, no dia 4 de Julho de 2014, aquando do lançamento do seu novo livro Poesias Tardias).
3. Cedência de instalações às seguintes entidades: Associação de Pais de Tamel Santa Leocádia – Jardim de infância
de Tamel Santa Leocádia de 7 a 31 de julho, para desenvolver a Componente de Apoio à Família; Associação Perelhal
Solidário – EB1/JI de Perelhal no dia 3 de agosto, no âmbito da realização de uma iniciativa de angariação de fundos
designada por “Bailarico de Verão”.
4. Atribuição de subsídio para actividades extracurriculares a agrupamentos de escolas e escolas secundárias: Escola
Secundária/3 de Barcelinhos – atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€, para comparticipar nas despesas da
iniciativa RoboCup2014 – competição a nível mundial na área da Robótica e da Inteligência Artificial, que se realiza
no Brasil; Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – atribuição de um subsídio no valor de 750,00€, para comparticipar na despesa da edição da Revista do Agrupamento, tendo o Município como contrapartida uma página da mesma
para publicitar o apoio; Agrupamento de Escolas Vale do Tamel – atribuição de um subsídio no valor de 750,00€, para
comparticipar na despesa da edição do jornal do Agrupamento, tendo o Município como contrapartida uma página da
mesma para publicitar o apoio.
5. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e A Capoeira – Companhia de Teatro de Barcelos, tendo em
vista estabelecer os termos e condições da colaboração para assegurar a realização diária de animação na Feira do
Livro de Barcelos.
6. Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e o Clube de Futebol Os Ceramistas.
7. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de aluguer de equipamentos de som
e luz para a Feira do Livro 2014” pelo valor contratual estimado de 11.950,00€, 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).
8. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de espetáculos com um artista
(cantor) para a Feira do Livro 2014”, pelo valor contratual estimado de 14 000,00€, 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).
9. Pedido de parecer prévio para a renovação do contrato de aquisição de serviços de publicidade institucional (ações
informativas e publicitárias). Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014), pelo
valor contratual anual de 6.480.00€, ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. Pedido de autorização prévia para
assunção de Compromissos Plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
10. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato “Aquisição de serviços de vigilância e segurança humana no
âmbito do Festival Milhões de Festa 2014”, pelo valor contratual estimado de 32.580,00€, 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).
11. Ajuste Direto n.º 63/2014, para a “Aquisição de Serviços de Transportes Escolares para o ano letivo 2014/2015.”
12. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços para elaboração de estudo de
avaliação do valor actual da empresa Águas de Barcelos, S.A., enquanto concessionária da gestão e exploração dos
serviços municipais de abastecimento de água e saneamento de águas residuais”, pelo valor contratual de 4.950,00€,
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).
13. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios.
14. Toponímia – conforme deliberação e aprovação em reunião da Comissão de Toponímia, realizada em 23 de junho,
respetivamente: União de Freguesias de Sequeade e Bastuço (S. João e Sto Estêvão) – Rua do Menino do Fulão; Freguesia de Galegos S. Martinho – Rua 1º de Maio; Freguesia da Silva – Rua das Escadinhas.
15. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
16. Apoio ao arrendamento habitacional – novos processos para comparticipação: 5; processos reavaliados – continuidade do valor do apoio: 6; processos reavaliados – aumento do valor do apoio: 7; processos reavaliados – diminuição
do valor do apoio: 8.
17. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ ao Centro Paroquial de Arcozelo, correspondente à 1ª fase da
realização de obras no novo Centro de Dia , tendo como finalidade reabilitar os espaços anteriormente preenchidos pela
antiga cozinha e refeitório num novo espaço que permita alargar para 30 a capacidade de utilizadores do Centro de Dia.
18. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Pedro Vila Frescaínha correspondente à 3ª fase das obras de conclusão da pavimentação da área envolvente do novo centro paroquial.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 3.500,00€ ao Gil Vicente Futebol Clube, tendo em vista a organização da
tradicional “Mega Sardinhada” num espaço do Campo da Feira.
20. Atribuição de um subsídio no valor de 750,00€ ao Grupo Coral de Galegos S. Martinho, como comparticipação nas
despesas de participação no Encontro de Coros Internacional, na Corunha, Espanha.
21. Transferência de uma verba no montante de 100.000,00€ para a Empresa Municipal de Desportos de Barcelos,
E.E.M., destinada a fazer face às despesas decorrentes da mesma.
22. Contrato de cooperação entre o Município e as freguesias do concelho de Barcelos. Pagamento do segundo trimestre de 2014.
23. Comparticipação na aquisição dos manuais escolares obrigatórios para os alunos do 1.º Ciclo das Escolas do Ensino Básico do Concelho de Barcelos, bem como das fichas de trabalho de Língua Portuguesa e Matemática do 4.º ano de
escolaridade do 1.º CEB, tendo como objectivo permitir uma melhoria das condições das famílias no acesso à educação
cívica e académica das crianças. Estes apoios propostos abrangem todos os alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico e o
valor global do investimento é na ordem dos 160.000,00€.
24. Doação de terreno, propriedade do Município, à Junta de Freguesia de Gilmonde, para aí instalar um estaleiro onde
possam guardar materiais e o “dumper” da freguesia.
25. Reconhecimento de Interesse Público de uma parcela de terreno, com vista à ampliação de uma habitação, localizada na Rua P.e Manuel Martins Palmeira, na freguesia de Milhazes, e isenção de taxas pela emissão de alvará de licença
de construção.
O requerente, Américo Correia Figueiredo, cedeu ao domínio público uma parcela com a área de 115 metros quadrados
para valorizar a zona envolvente, tornando-a mais segura e transitável, em benefício do bem público, nomeadamente o
alargamento para melhorar o acesso ao centro cívico. Mediante um acordo com a Junta de Freguesia, esta cedência
foi efetuada no sentido de uma futura construção no local ficar isenta do pagamento de taxas e licenças municipais.
Os serviços municipais efetuaram uma avaliação da parcela de terreno cedida ao domínio público e concluíram que o seu
valor importa na quantia de 3.088,90€ (26,86 € x 115 m2).
26. Ratificação de pedidos de desafetação de terreno integrado em RAN.
27. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: colaboração através da cedência de transporte de processos do núcleo de Barcelos para o núcleo de Famalicão e núcleo de Braga - Tribunal da
Comarca de Barcelos.
28. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: autorização para realização da despesa no montante de 1.565,00 € (c/ IVA) correspondente ao aluguer de um autocarro para
a deslocação de alunos da Escola de Dança Flash Li Dance a Lagoa – Algarve, para participação no mundial de dança
“Dance World Cup”, como promoção da Cidade de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal com isenção
de taxas – Associação Barcelos Sénior; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – SOPRO – Solidariedade e Promoção; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Freguesia de Arcozelo; autorização para ocupação de espaço na
Avenida da Liberdade e cedência de um ponto de luz – ACIB.
29. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de grades – Centro
Ciclista de Barcelos; cedência de grades – Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria; cedência de grades para
atividades no Parque da Cidade – Flexaco Concentrados e Aditivos Plásticos; cedência de grades e de um projector Associação de Pais de Apoio a Pessoas com Necessidades Especiais; cedência de plantas à União de Freguesias de
Negreiros e Chavão para ajardinamento do cemitério de Nagreiros; cedência de grades – Arciprestado de Barcelos – Dia
do Corpo de Deus; cedência de grades – Fábrica da Igreja Paroquial de S. João Baptista de Barqueiros; cedência de
grades para festa final ano lectivo – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
30. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: oferta de 60 give-aways e 6
galos médios, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho na semana
de 2 a 6 de Junho – registo 32762/14; oferta de uma peça de artesanto – Minhota pequena – à moderadora do debate
sobre a comunidade cigana que decorreu no dia 26/06/2014 na Biblioteca Municipal, inserido nas comemorações do
Dia Nacional do Cigano, promovido pelo Pelouro da Acção Social – registo 36009/14; oferta de 5 exemplares do livro
“A Lenda das Cruzes”, de José Ilídio Torres e Carlos Basto, aos representantes de cada um dos países representados na
receção oficial aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho – registo
36411/14; oferta de 40 give-aways e 5 galos médios, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no
Edifício dos Paços do Concelho -registo 35699/14.
31. Ratificação dos 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: Rancho Folclórico Nossa Senhora Abadia, de Abade de Neiva – Jovens Sementes, de Vila
Frescaínha S. Martinho; Grupo Folclórico Juvenil de Galegos Sta Maria – Centro Social e Paroquial Imaculado Coração
de Maria, de Vila Cova; Rancho Folclórico de Santa Eulália de Oliveira – Associação Cultural e Recreativa de Alheira;
Rancho Folclórico de Rio Covo Santa Eugénia – Freguesia de Macieira de Rates; Grupo de Teatro Amigos do pato – Freguesia de Cossourado; Rancho Folclórico de Santa Maria de Moure – União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova; Amigos Leais de Lijó – Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria; Amigos Leais de Lijó e Vozes do Cávado – Junta
de Freguesia de Creixomil e Mariz; Banda do galo – Comissão Festas Nossa Senhora do Rosário – Airó.

Reunião de Câmara 20 de junho 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: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1 aluno – escalão 2 (B) – refeição 50%.
Alunos do ensino pré-escolar: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
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2. Concessão de um subsídio no valor de 1.500,00€ para comparticipar nas despesas de um estágio clínico médico
nos Estados Unidos da América.
3. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas
(APACI) e a União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Pedro e S. Martinho), que tem como objetivo
definir os termos de colaboração entre as três entidades na prestação de um serviço de apoio social às famílias das
crianças com necessidades educativas especiais (NEE) para os períodos não escolares, como forma garantir uma maior
conciliação da vida ativa e profissional familiar com a ocupação das crianças e jovens com NEE, contribuindo, simultânea e complementarmente, para o respectivo processo educativo e formativo.
4. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Macieira de Rates, com vista à instalação de
uma biblioteca, ludoteca, sala de exposições e internet, no edifício da Escola de Outil.
5. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Junta de Freguesia de Barqueiros e a Associação de Pais e
Encarregados de Educação de Barqueiros, que tem como objeto a definição dos termos de colaboração entre as três
entidades, na ocupação, em tempo não letivo, de crianças e jovens de etnia cigana, filhas dos formandos de etnia cigana
que frequentam o Curso EFA tipo B1 que está a decorrer na freguesia de Barqueiros.
6. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que autorizou a utilização das referidas instalações às
seguintes entidades: Associação de Pais da EB1/JI de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI de remelhe, no
dia 15 de Junho para a realização de uma festa convívio; Associação de Pais de Alvelos – utilização da EB1/JI de Alvelos,
no dia 13 de Junho, para a realização da festa de final de ano; Junta de Freguesia de Alvelos – utilização da EB1/JI de
Alvelos, no dia 20 de Junho, para a realização de uma formação em primeiros socorros; Associação de Pais de Carvalhal – utilização da EB1/JI de Carvalhal, entre 17 de Junho e 31 de Julho, para desenvolver a Componente de Apoio à
Família; Associação de Pais da Ucha – utilização da EB1/JI da Ucha, entre 16 de Junho e 31 de Julho, para desenvolver
a Componente de Apoio à Família; Associação de Pais de Oliveira – utilização da EB1 de Oliveira, entre 16 de Junho e 31
de Julho, para desenvolver a Componente de Apoio à Família; Junta de Freguesia Tamel S. Veríssimo – utilização da EB1/
JI de Fraião, às quintas-feiras e aos sábados, até ao final do escolar 2013/2014, para o exercício de aulas de dança.
7. Cedência de material de cantina à ACRA – Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira (2 canecas de plástico
para água (1,6 litros); 12 copos, 40 tigelas da sopa; 40 pratos rasos), entidade que garante o fornecimento de refeições
escolares aos alunos da escola do 1.º ciclo de Alheira.
8. Cedência de instalações à Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI de Aborim para desenvolver
actividades de verão para os alunos do Jardim de Infância, entre 7 de julho e 14 de agosto.
9. Atribuição de um subsídio no valor de 7.779,2€ ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, para comparticipar no
pagamento das despesas do consumo do gás, luz e água.
10. Apoio ao Arrendamento Habitacional. Aprovação de novos apoios (10 processos), aumento do valor do apoio (10
processos) e diminuição do valor do apoio (9 processos).
11. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia de Tamel S. Veríssimo e o Agrupamento 474-Tamel S. Veríssimo, do Corpo Nacional de Escutas, tendo em vista a cedência a título gratuito do edifício da Escola Plano
Centenário àquele Agrupamento para o desenvolvimento das suas atividades.
12. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Tamel S. Veríssimo, tendo em vista a utilização e beneficiação dos espaços verdes e de utilização coletiva e equipamentos que integram os loteamentos na Rua
António Coelho Gonçalves (“Urbanização David Cunha”), Rua Dr.º Prata Lima, “Urbanização de Freitas” e Rua Joaquim
Costa Gomes, na Freguesia de Tamel São Veríssimo.
13. Protocolo de cooperação entre o Município de Barcelos, o Município de Vila Nova de Famalicão, o Tempo Livre Fisical
– Centro Comunitário de Desporto e Tempos Livres CIPRL e o Teatro Circo de Braga, SA, tendo em vista o funcionamento
da “Bilheteira Eletrónica em Rede” e do “Cartão Quadrilátero Cultural”.
14. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e a Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Lijó, com
o objetivo de estabelecer uma parceria para a realização de actividades musicais no concelho de Barcelos, durante o
ano de 2014.
15. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e UNILEVER –Jerónimo Martins, Lda, tendo em vista a instalação de três quiosques fixos e um móvel (Mobiling) para venda de gelados e bebidas sem álcool na cidade de Barcelos,
no âmbito da programação cultural do Teatro Gil Vicente relativa à animação de verão no Largo Dr. Martins Lima, por um
período de quatro anos; no âmbito do Estatuto do Mecenato aprovado pelo Decreto-lei n.º 74/99 de 16 de Março, na
sua redacção actual, e demais legislação aplicável, aceitar um donativo no valor de € 14.000,00 (catorze mil euros) por
cada ano de vigência do protocolo, a título de apoio financeiro à programação cultural do Teatro Gil Vicente.
16. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de um terreno com a área de 5.710 metros quadrados, localizado
em Outeiro, propriedade da União de Freguesias de Silveiros e Rio Covo Santa Eulália, sendo 1.016,30 metros quadrados destinados à construção de uma casa mortuária, arranjos exteriores necessários e outras formas de utilização do
solo (infraestruturas de apoio - passeios, estacionamento e acessos).
17. Ratificação do Auto de Entrega de Cápsula do Tempo no Arquivo Municipal/Histórico de Barcelos, o qual foi subscrito pela Vereadora do Pelouro da Cultura, Museus, Arquivo e Infraestruturas Culturais, Maria Elisa Braga, e pela representante dos finalistas do curso de Engenharia de Sistemas Informáticos do IPCA, no ano lectivo 2012/2013, Marina
Carneiro Gonçalves, ficando o equipamento a fazer parte integrante e ao cuidado do Arquivo Municipal/Histórico, pelo
período de 15 anos, cuja acção ocorreu no dia 14 de Junho de 2014.
18. Ratificação de adenda ao protocolo de cedência de edifício municipal ao Ministério da Administração Interna, para
instalação da Polícia de Segurança Pública.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 7.500,00€ à Fábrica da Igreja de Bastuço S. João, para a realização de obras
de reparação da Igreja Paroquial.
20. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00€, à Comunidade Cristã de Santo António, como colaboração na organização e realização das festividades de Santo António, nomeadamente distribuição do pão na eucaristia, realização
da peça de Teatro: Sermão de Santo António aos Peixes, Marchas Populares de Crianças com o envolvimento de toda a
comunidade barcelense e sardinhada.
21. Atribuição de um subsídio no valor de 35.000,00€ à Freguesia de Pousa, correspondente à 1ª fase da obra de
requalificação do cemitério.
22. Agrupamento de Centros de Saúde. Designação de um representante no Conselho da Comunidade.
23. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de tradução para inglês de três
títulos: Bordado de Crivo, Biografia de Rosa Ramalho e Famílias Ligadas ao Artesanato”. Artigo 73.º da Lei n.º 83C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
24. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de seguros, de responsabilidade
civil, danos ou perdas, acidentes pessoais e de saúde”. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
25. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de um técnico na área da gestão
patrimonial. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014). Pedido de autorização
prévio para assunção de Compromissos Plurianuais -Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de Fevereiro (LCPA).
26. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de seguro para diversas obras de arte inseridas
na exposição “Gerações”. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
27. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: disponibilização de 7
peças de artesanato (galos médios) – representação do Município.
28. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de
sanitários e caixotes do lixo – Amigos da Montanha – Barcelinhos; fornecimento de baixada eléctrica e 33 grades de
protecção, para o Festival de Música Alternativa, no Largo do Apoio – Associação Cultural e Recreativa de Roriz; empréstimo de vasos e grades – Comunidade de Santo António de Barcelos; empréstimo de grades – Bombeiros Voluntários
de Barcelinhos; empréstimo de 20 grades – Agrupamento Escolas de Vila Cova; empréstimo de grades – Associação
Futsal de Campo; cedência temporária de 8 vasos – Grupo Coral da Lama; cedência de apoio logístico para a realização
dos “Jogos do Rio 2014” – Amigos da Montanha; cedência de papeleiras exteriores para lixo – Freguesia de Remelhe;
montagem de chuveiros e lava-pés no areal de Barcelinhos, no âmbito da realização de multiactividades no dia 15 de
Junho – Amigos da Montanha; empréstimo de 50 grades – Município de Braga; cedência de apoio técnico no âmbito de
sinalização da localização da Instituição – Casa do Povo de Alvito.
29. Ratificação do despacho proferido pelo Vereador José Carlos Brito, que aprovou o seguinte: cedência de bancas
para as festividades em honra de Nª. Sra. Do Rosário – Freguesia de Airó; cedência de 10 bancas para a Feira das
Associações e Feira Franca – Freguesia de Lijó; cedência de 60 lugares no Parque de Estacionamento do Município
durante a realização do evento “Barcelos Cidade Medieval” - Paróquia de Barcelos.
30. 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: Coro de Câmara de Barcelos – Freguesia de Lama; Grupo Folclórico de S.
Lourenço de Alvelos – Feira da Isabelinha; Grupo Vozes do Cávado – Freguesia de Cristelo; Grupo Roda Mola – Colégio
Menino Deus; Grupo Galos Gaiteiros – Evento do Município (Fim de semana do bacalhau); Rancho Folclórico de Courel –
Comissão de Festas de S. João de Chavão; Banda do Galo – Associação Futsal de Campo; Ronda Típica dos Moradores
do Bairro da Misericórdia – Agrupamento de Escolas de Vila Cova.

Reunião Extraordinária de Câmara 13 de junho de 2014
1. 1.ª Revisão às Opções do Plano e Orçamento do ano de 2014.
Na sequência da elaboração da Prestação de Contas do exercício de 2013 resulta um saldo de gerência, no valor de
1.077.024,56 €, que transita para o ano seguinte.
O saldo apurado é susceptível de ser integrado no orçamento elaborado para 2014, servindo de contrapartida à inscrição de novos investimentos e/ou reforço dos já existentes.
Assim, procedeu-se à inscrição da rubrica da despesa 02 06020306 “Assunção de encargos Barcelos Futuro”, no valor
de 500.000,00 €, no âmbito da dissolução, liquidação e partilha daquela sociedade que será deliberada brevemente
pelos seus órgãos sociais.
Ainda, com o valor do saldo de gerência entende-se oportuno inscrever a obra “Reabilitação da EM 503 em Paradela”,
para execução nos anos de 2014 e 2015, no âmbito do acordo tripartido, que será celebrado entre o Município de
Barcelos, a Freguesia de Paradela e a “Resulima, S.A”, relativo às condições específicas de execução do investimento
a efetuar, a título de compensação financeira pela instalação e funcionamento da UCPT (aterro sanitário) na freguesia
de Paradela, concelho de Barcelos, nas quais se inclui a obra de reabilitação da EM 503 com um valor estimado de
€1.000.000,00, que será comparticipado na totalidade pela “Resulima, S.A.”.
Por último, afectar o remanescente daquele valor a obras na viação municipal a promover directamente pela autarquia.
Os mapas anexos, que fazem parte integrante da presente proposta, evidenciam os movimentos resultantes da afectação pretendida.

Nestes termos e ao abrigo da alínea c), do n.º 1, do artigo 33.º conjugado com o disposto na alínea a), do n.º 1, do artigo
25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, apresenta-se para aprovação a 1.ª revisão às Opções do Plano e Orçamento, a qual deverá ser submetida a Assembleia Municipal.

Reunião de Câmara 6 de junho 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: 6 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1 aluno – escalão 2 (B) – refeição 50%.
Alunos do ensino pré-escolar: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Cedência de instalações à Associação de Pais de Moreiros (Fraião/Tamel S. Veríssimo) – utilização das instalações
da EB1/JI de Fraião no dia 14 de Junho de 2014 para realizar a festa de fim de ano; à Junta de Freguesia de Alvelos –
utilização do recinto e das casas de banho da EB1/JI de Alvelos nos dias 13 e 14 de Junho, no âmbito da realização do
3.º Encontro de Coleccionadores da Festa de Santo António – Lamaçães.
3. Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Alvito (S. Martinho e S. Pedro) e Couto, no valor de 2.040,00€ como
comparticipação nas despesas do arrendamento das instalações do refeitório / prolongamento de horário do jardim de
infância de Alvito S. Pedro.
4. Ratificação da cedência das instalações da EB1/JI de Perelhal, à Junta de Freguesia de Perelhal, no dia 1 de junho,
para comemorar o Dia Mundial da Criança.
5. Ratificação de protocolos de parceria entre o Município de Barcelos, o Agrupamento de Escolas de Barcelos e o
Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes, que visa a criação de condições para que os alunos dos cursos vocacionais
tenham o primeiro contacto com atividades vocacionais.
6. Perdão de dívida de refeições escolares a quatro encarregados de educação.
7. Apoio ao arrendamento habitacional – apreciação de nove processos para o aumento do valor do apoio.
8. Ratificação do acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e “Burgo Divertido – Associação de Eventos”, que
visou estabelecer as condições para a realização do evento “Barcelos, Cidade Medieval”.
9. Regulamento do Concurso “Esplanadas de Barcelos 2014”.
10. Acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Barcelos e o Centro Cultural de Barcelos (Banda Plástica) para
a realização de actividades musicais, no concelho de Barcelos, no período compreendido entre Janeiro e Dezembro
de 2014.
11. Adenda aos acordos de cooperação celebrados entre o Município de Barcelos e os grupos folclóricos federados
do concelho de Barcelos: Grupo de Danças e Cantares de Barcelos; Grupo Folclórico de Barcelinhos; Grupo Folclórico
de Tregosa.
12. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Rimas e Compassos – Associação Coral, tendo
em vista estabelecer os termos e as condições em que o Município apoiará a iniciativa “VIII Curso de Direcção Coral e
Técnica Vocal”, que decorrerá de 19 a 26 de julho de 2014.
13. Regulamento da “Mostra Urbana” inserida no Programa da Festa da Juventude para 2014, que se realiza entre
os dias 17 e 20 de julho, e que consiste numa exposição de trabalhos, bens e/ou materiais de associações, grupos ou
pessoas singulares que pretendem apresentar e dar a conhecer à comunidade o trabalho que realizam.
14. Regulamento da “Aula Zumba” inserida no Programa da Festa da Juventude para 2014, que se vai realizar no dia
17 de julho, às 21h30.
15. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e o Agrupamento de Escolas de Barcelos, tendo em vista
estabelecer os termos e condições da colaboração entre os outorgantes no desenvolvimento de atividades nos domínios da educação ambiental, defesa do ambiente, promoção e divulgação do “Arboreto de Barcelos”, existente no edifício
da “Escola Secundária de Barcelos”, fornecimento, plantação e poda de árvores e apoio técnico na construção de uma
zona de estacionamento de superfície no interior do edifício da escola.
16. Alteração ao Regulamento para a Exploração e Funcionamento do Centro Coordenador de Transportes do Município
de Barcelos [Central de Camionagem].
17. Adesão do Município de Barcelos ao “Pacto de Autarcas” no âmbito do acordo de parceria entre a Direcção Geral de
Energia e dos Transportes da Comissão Europeia e a Associação Nacional de Municípios Portugueses.
18. Avocação da gestão da Galeria Municipal de Arte ao Município de Barcelos - Lei nº 50/2012, de 31 de Agosto.
Revogação dos atos deliberativos que autorizaram a administração do equipamento cultural à Empresa Municipal de
Educação e Cultura de Barcelos.
19. Ratificação da autorização de encargos plurianuais assumidos, respeitantes ao período de dezembro de 2013 a 2
de junho do corrente ano, quanto a Programas do Centro de Emprego.
20. Ratificação do despacho proferido pelo Vereador Alexandre Maciel, em 14.03.2014, que aprovou a Revisão de
Preços Provisória da empreitada de “Centro Escolar de António Fogaça”, em Vila Frescaínha S. Martinho”, que apresenta
o valor de 6.070,45 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a favor do adjudicatário.
21. Ratificação dos protocolos celebrados com as instituições a seguir mencionadas, com vista a acolher jovens estagiários: Escola Profissional Profitecla – 13 estágios do curso de fotografia e 3 estágios do curso de Secretariado;
Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo – 1 estágio na área de Aplicações
Informáticas de Gestão; ACIB – 1 estágio – Curso Técnico de Informática – Sistemas.
22. Atribuição de um subsídio no valor de 7.659,00€ à Freguesia de Aborim, para pavimentação da área envolvente dos
sanitários públicos e que servirá se estacionamento para apoio à Igreja Matriz e ao cemitério.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 20.000,00€ à Freguesia de Airó, para a execução de obras de conservação e
restauro na EB1, nomeadamente duas salas de aula e a parte exterior que apresenta fissuras.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 16.100,00€, à União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova, para a execução
de obras de alargamento, construção de muros e pavimentação da Rua da Atrepa, em Alheira.
25. Atribuição de um subsídio no valor de 6.678,00€ à Freguesia de Cambeses, para a execução de um muro de suporte na Rua de Gatão, que ruiu devido às águas pluviais.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 14.000,00€ à Freguesia de Manhente, para pagamento das obras de reparação efectuadas na Rua D. Afonso Henriques e Travessa 25 de Abril.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 21.649,71€ à Freguesia de Martim, para a execução de um muro de suporte
na rua da Lousa, uma vez que apresenta perigo de derrocada e para a realização da requalificação da mesma Rua.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 12.054,00€ acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Moure,
para a execução de um muro de suporte e construção de passeio na E.M. 561, Rua de Soleiros.
29. Atribuição de um subsídio no valor de 15.465,14€ à Freguesia de Paradela, para a execução de obras de reconstrução de muros, de passagens hidráulicas e reparação da drenagem e pavimentos nas vias: Rua de Vilar, Rua da Comenda
da Ordem de Cristo, Rua do Parque Desportivo e Rua do Xisto.
30. Atribuição de um subsídio no valor de 8.500,00€, à Freguesia de Paradela, para a colocação de postes para suporte
à baixada de electricidade e restantes equipamentos para o abastecimento de água ao jardim de infância, sede de Junta,
cemitério e rega dos espaços verdes.
31. Atribuição de um subsídio no valor de 7.650,00€ à Freguesia de Roriz, para pagamento da construção de muros de
suporte nos Lugares de Pousada e Leiroinha.
32. Atribuição de um subsídio no valor de 23.500,00€ à Freguesia de Tamel S. Veríssimo, correspondente a 50% do
valor total da obra de arranjo urbanístico na casa mortuária e zona envolvente.
33. Atribuição de um subsídio no valor de 23.120,96€ à União de Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha
(S. Martinho e S. Pedro), para pagamento do auto nº 2 da empreitada de “Pavimentação da Rua do Gestido e Rua Nova
do Barral”.
34. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Creixomil e Mariz, para a requalificação da rua Fontaínhas de Cima, em Creixomil.
35. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à Fábrica da Igreja de Santa Maria de Faria, correspondente à 1ª
fase das obras de conservação e restauro da Igreja Paroquial.
36. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ à Paróquia de S. Martinho de Aborim, correspondente à 1ª fase
das obras de requalificação do adro da Igreja e restauro da residência paroquial.
37. Atribuição de um subsídio no valor de 2.000,00€ à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos, como colaboração
nas despesas com a deslocação a Évora e a oferta de uma lembrança por ocasião da ordenação episcopal do padre
barcelense Francisco José Senra Coelho.
38. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure, como colaboração
nas despesas com a sua deslocação à Córsega, em representação das tradições etnográficas de Barcelos.
39. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Rancho Folclórico Nossa Senhora da Abadia, de Abade de Neiva, como colaboração nas despesas com a sua deslocação ao Mónaco, para participação no Festival de Folclore organizado pela Associação Folclórica dos Portugueses no Mónaco, em representação do folclore e artesanato de Barcelos.
40. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Instituto Autodidata de Estudos Superiores do Minho, como
colaboração nas despesas com a realização das suas actividades.

45. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de seguro para catorze peças do figurado de
Barcelos”, pelo valor contratual estimado de 57,84€, valor isento de IVA, para vigorar durante três meses, Artigo 73.º
da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
46. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços de mão-de-obra especializada,
para reparação das viaturas que integram a frota automóvel do Município. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de
dezembro (Orçamento de Estado 2014).
47. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de conceção gráfica e impressão
da Revista Municipal e Boletim Municipal”, pelo valor contratual estimado de 73.744,00€, ao qual acresce IVA à taxa
legal em vigor, para vigorar durante 18 meses. 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).
48. Relatório de Gestão 2013 – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.
49. Regulamento de Organização e Funcionamento do Arquivo Municipal de Barcelos - Findo o período de apreciação
pública e não tendo sido recepcionada quaisquer sugestões impõe-se agora a observância das demais formalidades
legais com vista à entrada em vigor do referido Regulamento, designadamente a sua aprovação para envio à Assembleia
Municipal.
50. Proposta de delimitação das áreas de reabilitação urbana do centro histórico de Barcelos e de Barcelos Nascente 1.
51.Ajuste direto para a “Aquisição de serviços de transportes escolares para o ano letivo 2014/205”.
52. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: disponibilização de 10 galos
médios – Fibro - Associação Barcelense de Fibromialgia e Doenças Crónicas; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Bloco de esquerda.
53. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”; cedência de 2 galos médios para evento cultural
realizado no Teatro Gil Vicente; cedência do Teatro Gil Vicente para a realização de um musical – APAC – Associação de
Pais e Amigos das Crianças; cedência de 50 grades – Município de Terras de Bouro; isenção de taxas pela cedência do
Auditório da Biblioteca Municipal – Sindicato Têxtil do Minho; cedência do Teatro Gil Vicente – Academia Rosália Ferreira;
cedência do Auditório da Câmara Municipal – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
54. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de transporte para
a exposição “Nanylândia – O mundo de cartão” de Almada para Barcelos, no dia 31 de Maio – ACOBAR; retificação da
Proposta Nº 54 aprovada na Reunião de 09.05.14: onde se lê: “Cedência de 3 camiões, 12 grades e cones de sinalização para o “14º Encontro de Camionistas”deverá ler-se: “Cedência de 12 grades para o “14º Encontro de Camionistas”
– Nucaminho”; cedência de sanitários – Associação Vamos a Isso da Lama; cedência de vasos e grades – Comunidade
Cristã de Santo António; cedência de 40 grades – Associação Vamos a Isso – Lama; cedência de grades e limpeza do
recinto (tapetes para procissão de velas) – Associação Cultural Recreativa e Desportiva Quinta do Aparício; montagem
de palco, cedência de grades, montagem de bancadas, baixada eléctrica, montagem de estrutura de imagem – Festival
Internacional de Folclore Rio 2014.
55. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: cedência de espaço na Central
de Camionagem – Comissão Concelhia do Partido Socialista.
56. Ratificação do despacho do Vereador José Carlos Brito, que aprovou o seguinte: cedência de um galo médio – Grupo
Musical “Os Roletas” que se deslocam a Mineola – Estados Unidos.
57. Ratificação dos despachos proferidos pela Sra. 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: Grupo Folclórico S. Lourenço de Alvelos – Freguesia de Lijó; Grupo Folclórico S.
Martinho de Courel – Freguesia de Perelhal; Grupo Roda Mola – EB1 de Arcozelo; Banda do Galo – ACIB; Grupo Folclórico “A Telheira”, de Barqueiros – Centro Social de Cultura e Recreio Abel Varzim; Banda do Galo – Freguesia de Barqueiros;
Grupo Magistroi e Companhia de Teatro de Carapeços – Jovens Sementes de Vila Frescaínha S. Martinho e S. Pedro;
Rancho Folclórico “As Gamelinhas de Palme” – Freguesia de Fragoso; Rancho Folclório do Centro Social de Aguiar – Associação Tertúlia Barcelense; Coral Magistroi – Freguesia de Vila Seca; Grupo de Teatro de Carapeços – Freguesia de
Galegos Sta Maria; Grupo Coral Magistroi – Associação Vamos a Isso – Lama; Banda Plástica – Freguesia de Remelhe;
Grupo Magistrói – Freguesia de Barqueiros; dispensa de 3 livros para oferecer a entidades presentes na inauguração da
exposição “Os Rapazes dos Tanques”.

Reunião de Câmara 23 de maio 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: 9 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita. Alunos do ensino pré-escolar: 2 alunos
– escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Cedência, pelo período de um ano, da antiga escola do 1.º ciclo da Freguesia de Pedra Furada, à União de Freguesias
de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral, com vista à sua utilização por um grupo de música, composto por
jovens oriundos da União de Freguesias, durante cerca de 4 horas semanais.
3. Transporte em ambulância de dois munícipes, ambos doentes oncológicos, que necessitam de se deslocar ao Hospital S. João e ao IPO para efetuarem tratamentos e consultas, dada a precária situação socioeconómica em que se
encontram.
4. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ à Escola Secundária/3 de Barcelinhos, para comparticipar nas
despesas projecto “A Minha Escola de Ciências” que engloba, entre outras atividades, a realização de um Congresso –
Escola, Energia e Ambiente”, integrado no Plano Anual de Atividades.
5. Atribuição de subsídio no valor de 3.048,80€ ao Agrupamento de Escolas Vale do Tamel para comparticipar o pagamento das despesas do consumo do gás do Centro Escolar de Lijó.
6. Alteração à listagem inicial da Componente de Apoio à Família (CAF)/ Actividades de Animação e Apoio à Família
(AAAF) para o ano lectivo 2013/2014.
7. Ratificação da autorização para a utilização de instalações às seguintes entidades: Junta de Freguesia de Tamel S.
Veríssimo – utilização das instalações da EB1/JI de Fraião, às segundas e quartas-feiras, para a realização de actividades físicas; Junta de Freguesia de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI de Remelhe, no dia 17 de maio, para a
realização de uma sessão de esclarecimento; Junta de Freguesia de Carvalhal – utilização das instalações da EB1/JI de
Carvalhal, nos dias 17 e 18 de maio, para a realização de um fim de semana desportivo e recreativo.
8. Cedência à Associação Cantoral e Atonal de Barcelos, a título definitivo e gracioso, de material de sala de aula (seis
mesas e 12 cadeiras) para apetrechar a sala de formação musical do seu departamento Academia Sons da Arte.
9. Atribuição de Bolsas de Estudo 2013/2014 – aprovação das candidaturas condicionadas.
10. Acordos de cooperação entre o Município de Barcelos e os seguintes agrupamentos folclóricos do concelho, para o
período entre janeiro e dezembro de 2014: Grupo de Danças e Cantares de Barcelos; Rancho Folclórico Santa Maria de
Moure; Rancho Folclórico S. Martinho de Courel; Grupo de Danças e Cantares “As Gamelinhas de Palme”.
11. Ratificação do Contrato de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município de Barcelos e a Federação
Portuguesa de Voleibol, para a realização de atividades desportivas durante o ano de 2014.
12. Ratificação do Contrato de Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município de Barcelos e a Associação de
Jet Ski e Motonáutica do Norte, para a realização de atividades desportivas durante o ano de 2014.
13. Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a Sociedade Columbófila do Souto.
14. Contrato de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e atletas em nome individual, que inclui
os seguintes apoios: André Ferreira Barbosa – Jet Ski - 200,00€; David Pombo Figueiredo – karting - 400,00€; Hélio
Oliveira Fernandes Gomes – Atletismo - 400,00€; Joana Vila-Chã Ferreira – Ténis – 2.250,00€; Joaquim Gonçalves
Sousa – Orientação - 400,00€; José Tiago Oliveira de Sousa – Jet Ski – 2.250,00€; Rui Manuel Oliveira de Sousa – Jet
Ski – 2.250,00€.
15. Ratificação do protocolo celebrado entre o Município de Barcelos e a empresa Lovers & Lollypops, Unipessoal, Lda
para a realização do Festival “Milhões de Festa”, por um período de quatro anos.
16. Acordo de cooperação entre a Câmara Municipal de Barcelos e a Associação Zoom.
17. Aditamento ao Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Santa Maria Futebol Clube, que inclui o
apoio material e logístico do Município na manutenção do relvado do campo de futebol do clube.
18. Revogação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Desportiva de Carvalhal, celebrado em 10 de outubro de 2000 e renovado automaticamente, tendo em vista a recuperação e manutenção do relvado
do campo de futebol desta associação, uma vez que se encontra sob análise e para deliberação da Câmara Municipal um
novo acordo com a Associação Desportiva de Carvalhal, sob a forma de contrato-programa.
19. Revogação da deliberação de 17 de maio de 2013 que aprovou a celebração de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a Associação Desportiva de Carvalhal, com efeitos entre 1 de
janeiro e 31 de dezembro de 2013, dado que a referida deliberação nunca produziu efeitos por falta de assinatura e
entrega de documentos.
20. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a Associação Desportiva de Carvalhal, que prevê uma
comparticipação logística para o desenvolvimento da modalidade de futebol e futsal, que se traduz no apoio à manutenção do relvado do campo de futebol.
21. Ratificação de protocolos de colaboração para a realização de estágios.

41. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de seguro de recheio da Casa do Vinho”, pelo
valor contratual estimado de 57,84€, valor isento de IVA, para vigorar durante 7 meses. Artigo 73.º da Lei n.º 83C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014.

22. Doação do Estandarte do Grupo Concelhio de Barcelos à Confraria do Vinho Verde.

42. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de recolha e tratamento de resíduos
do Grupo IV – Hospitalares, pelo valor contratual de 133,20€, ao qual é acrescido IVA à taxa de 6%, para vigorar durante um ano. 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).

24. Atribuição de um subsídio no valor de 1.500,00€ ao Grupo Coral de Lama a fim de possibilitar a realização do XIX
Encontro de Coros de Minho, que se realiza no Auditório S. Bento Menni.

43. Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais – Celebração de contrato de “Fornecimento contínuo de pneus”, pelo valor contratual estimado de 53.802,60€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em
vigor, para vigorar durante 1 (um) ano Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
44. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Aquisição de serviços de manutenção de elevador do
Centro Escolar de Gilmonde”, pelo valor contratual estimado de 1.609,81€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor,
para vigorar durante três anos. 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).

23. Atribuição de subsídios, no valor individual de 350,00€, a cada um dos 12 artesãos presentes na Feira Internacional de Artesanato de 2013, como compensação nas despesas de alojamento e transporte.

25. Atribuição de um subsídio no valor global de 33.760,68€ à Freguesia de Alvelos, para pagamento dos Autos Nºs 6
e 7, sendo que o valor de 15.719,08 € (auto nº 7) refere-se ao edifício da Sede de Junta e o valor de 18.041,60 € (auto
nº 6) refere-se à última fase das obras de “Arranjos Exteriores do Edifício Visconde de Azevedo Ferreira - Sede de Junta”.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 26.939,79€ à Freguesia de Vila Seca, correspondente à 4ª fase da empreitada “Caminho da Pereira”.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Gilmonde, correspondente a 50% do custo da
obra de “Requalificação da Rede Viária da Freguesia” – 1ª fase.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 11.242,20€ à Freguesia de Silva, como colaboração nas despesas com a
execução de obras de “Reconstrução e Pavimentação das Ruas da Estrada e Espírito Santo”.
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29. Atribuição de um subsídio no valor de 9.637,50€, com IVA incluído, à União de Freguesias de Carreira e Fonte
Coberta, como colaboração nas despesas com a execução de obras de “Reparação do muro da Rua de Sta Luzia”.
30. Atribuição de um subsídio no valor de 9.500,00€, à União de Freguesias de Durrães e Tregosa, como colaboração
nas despesas com a conclusão das obras da envolvente à Igreja de Durrães.
31. Atribuição de um subsídio no valor de 12.783,60€, à Freguesia de Várzea, como colaboração nas despesas com
“Pavimentação da Rua do Cerqueiral”.
32. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 €, à Freguesia de Perelhal, como colaboração para a finalização
da obra de “Pavimentação da Rua da Espinheira”.
33. Atribuição de um subsídio no valor de 16.945,00€, à Freguesia de Fragoso, como colaboração nas despesas com
a execução de obras de reparação em diversas ruas que se encontram muito danificadas.
34. Atribuição de um subsídio no valor de 13.500,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Pereira,
como colaboração nas despesas com a execução de um muro de suporte de terras na Rua de Arrabalde.
35. Atribuição de um subsídio no valor de 17.958,76€, à Freguesia de Aldreu, respeitante a trabalhos a mais necessários executar na obra de “Arranjo do espaço envolvente à Igreja de Aldreu”.
36. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€, à Freguesia de Cossourado, para comparticipação de 50% da
1ª fase da obra de “Reconstrução da Sede de Junta”.

25. Atribuição de um subsídio no valor de 45.000,00€ à Freguesia de Ucha, como comparticipação na empreitada de
“Arranjo e Pavimentação da Avenida da Igreja, da Avenida D. Ernesto Costa e do Carreiro da Igreja”, bem como à remodelação das infraestruturas eléctricas da Rua do Cruzeiro.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Lijó, para dar continuidade às obras de ampliação
do cemitério.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Carreira e Fonte Coberta, como comparticipação nas obras de requalificação da Rua de Selas, em Carreira.
28. Atribuição de um subsídio no valor de 12.198,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Vila Cova,
com vista à construção de um muro de suporte/vedação em betão ciclópico na Rua do Mosteiro de Banho, em terreno
cujo proprietário cedeu ao domínio público para o alargamento da faixa rodoviária no âmbito da empreitada “Beneficiação entre o lugar de Cruzeiro e a E.N. 103-1”.
29. Atribuição de um subsídio no valor de 8.680,00€ à Associação Desportiva de Carvalhal, com vista à realização da
última fase das obras nos balneários.
30. Atribuição de um subsídio no valor 1.000,00€ à Associação de Apoio aos Deficientes Visuais do Distrito de Braga,
como colaboração no desenvolvimento das suas atividades.

37. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a cedência do apoio técnico solicitado
pela APACI, nomeadamente a elaboração de um estudo sobre o estado de conservação do edifício que possuem em
Tamel S. Veríssimo onde funciona o Centro de Atividades Ocupacionais.

31. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a atribuição de um subsídio no valor de
750,00 € à Universidade do Minho – Instituto de Ciências Sociais, como colaboração nas despesas com a realização
do “3º Colóquio ENARDAS – Lugares Vividos, Lugares Experenciados. A Pré-história do Noroeste da Ibéria”, sendo que
a tarde do último dia do Colóquio foi destinada a uma visita ao “balneário castrejo”, na freguesia de Oliveira e às gravuras
rupestres da Lage dos Sinais/Monte do Olheiro, na freguesia de Carvalhas.

38. Atribuição de um subsídio no valor de 2.160,00€, à União de Freguesias de Alheira e Igreja Nova, como colaboração, em 50%, no pagamento do aluguer das instalações do salão e ringue da ACRA para as crianças do J.I. e EB 1,
relativamente aos anos lectivos de 2012/2013 e 2013/2014.

32. Atribuição de um subsídio no valor 1.000,00 € ao Grupo Coral de Viatodos, como colaboração no desenvolvimento
das suas atividades, nomeadamente a sua deslocação a Beja para participar no “XVI Encontro de Coros de Beja”, que se
realiza no Teatro Pax Júlia, no dia 17 de maio de 2014.

39. Recrutamento de trabalhadora com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado, na categoria de técnico
superior, para exercer funções na Divisão de Finanças.

33. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou a cedência do apoio técnico ao GASC –
Grupo de Acção Social Cristã, nomeadamente a elaboração das plantas de emergência dos espaços onde se encontram
as valências de Serviço de Atendimento e Acompanhamento Social e o Refeitório Social.

40. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a manutenção do relvado do
Estádio Cidade de Barcelos, do Campo Adelino Ribeiro Novo, Complexo Desportivo do Santa Maria Futebol Clube e da
Associação Desportiva de Carvalhal, pelo valor estimado de 74.950,00€, 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).
41. Alteração parcial do Plano Director Municipal de Barcelos - Período de discussão pública da proposta de alteração
do PDM, com a duração mínima de 30 dias, a publicar no Diário da República.
42. Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: Requisição de
peças de artesanato ( 4 coretos e 6 peças de Júlia Ramalho).
43. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – STAL; autorização para a transferência do seguro da ambulância com a
matrícula JC-99-64 para a 46-OJ-93, dos Bombeiros Voluntários de Viatodos, a partir das 00h00 de 5ª feira, 27 de
Março de 2014; cedência de transporte em viatura do Município para a deslocação dos pais do menor que sofreu um
acidente na EB1 de Palme, para o Hospital do Porto, nos dias 1,2,13, 26 e 29 de Abril de 2014; isenção de taxas pela
cedência do Auditório da Casa da Juventude – Comissão Concelhia de Barcelos do PCP; cedência de transporte aos
alunos que vão participar nas provas finais de ciclo às disciplinas de Português e Matemática, nos dias 19 e 21 de Maio;
cedência do apoio logístico necessário à realização do “V GaloFit” (Registo 30.737/14); apoio logístico para “Jogos da
Selecção Nacional Sub-19”, no Estádio Cidade de Barcelos, nomeadamente 30 jantares e 15 galos médios em cerâmica; cedência de 10 galos médios – Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados.
44. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de grades e um palco – Amigos da Montanha – Barcelinhos – “24h BTT Barcelos”; cedência de estrado – Nucaminho – Encontro
de camionistas; cedência de informação à Junta de Freguesia de Tamel S. Veríssimo – cadastros da rede de saneamento
e abastecimento de água da freguesia; montagem de Tribuna – Assoc. Estudantes do IPCA; empréstimo de vasos para
as comemorações dos 514 Anos – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos; cedência de grades – Comissão de Festas
de Roriz; autorização para estacionamento de uma viatura apreendida no Parque de Estacionamento das Barrocas, por
um período de 30 dias – Tribunal Judicial de Barcelos.
45. Ratificação do despacho proferido pela Vereadora Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: cedência de 10 galos
médios à Escola Secundária Alcaides de Faria para esta ofertar aos oradores intervenientes no projeto MARTE – Registo
29541/14; oferta de 30 give-aways e 3 exemplares do livro “A Lenda das Cruzes”, de José Ilídio Torres e Carlos Basto,
aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 15 de Maio de
2014 – registo 28847/14; oferta de 8 exemplares do livro “A Lenda das Cruzes”, de José Ilídio Torres e Carlos Basto,
aos representantes de cada um dos países representados na receção oficial aos alunos e professores estrangeiros que
foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 8 de maio de 2014 – registo 28394/14; oferta de 100 giveaways, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 8 de maio
de 2014 – registo 1228/14; oferta de 7 galos médios, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no
Edifício dos Paços do Concelho no dia 5 de maio de 2014– registo 26143/14; oferta de 40 give-aways, aos alunos e
professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 5 de maio de 2014– registo
1173/14; oferta de 115 give-aways e galos médios, aos alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no
Edifício dos Paços do Concelho nos dias 28 de abril, 30 de abril e 5 de maio de 2014– registo 23896/14; oferta de dois
exemplares da obra “Apontamentos para a História de Barcelos”, de António Miguel Ferraz, à Arquiconfraria de Santiago
de Compostela, no dia 16 de abril de 2014 – registo 23537/14.
46. 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: Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – Banda Plástica de Barcelos; União
de Freguesias de Durrães e Tregosa – Rancho Folclórico de Tregosa; Junta de Freguesia de Aborim – Grupo de Danças e
Cantares “As Gamelinhas de Palme”; União Desportiva e Cultural do Couto – Grupo Folclórico de S. Tiago de Carapeços;
Grupo de Teatro “Os Pioneiros da Ucha” – Grupo de Teatro “A Capoeira”; Grupo de Teatro “Os Pioneiros da Ucha” – Grupo
de Teatro – TPC de Carapeços; Grupo de Teatro “Os Pioneiros da Ucha” – Grupo de Teatro de Balugães; Grupo de Teatro
“Os Pioneiros da Ucha” – Grupo de Teatro Experimental dos Feitos; Associação de Pais e Encarregados de Educação dos
Alunos do J.I. e Escola de Cossourado – Grupo de Teatro TPC de Carapeços;

Reunião de Câmara 9 de maio 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: 11 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita; 3 alunos – escalão 2 (B) – refeição
50%. Alunos do ensino pré-escolar: 7 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Perdão de dívida referente a refeições escolares.
3. Atribuição de subsídio no valor de 750,00€ ao Agrupamento de Escolas de Fragoso, para apoio à publicação da
revista escolar.
4. Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00€ ao Agrupamento de Escolas Alcaides Faria, para apoio a actividades Lan Party, Revista do Agrupamento, 6.ª Mostra de Arte do Agrupamento – MARTE, Sarau Cultural.
5. Atribuição de subsídio no valor de 950.08€ à Junta de Freguesia de Galegos Santa Maria para pagamento a tarefeira/auxiliar da ação educativa.
6. Cedência das instalações à organização IPPSV – Independentes pelo Progresso de Tamel S. Veríssimo, do polivalente
e logradouro da EB1/JI de Fraião, nos dias 17 e 18 de Maio, para realizar uma iniciativa de cariz social.
7. Oferta de sete livros aos vencedores do peddy-paper “Descobre a tua Biblioteca”.
8. Apoio ao arrendamento habitacional – deliberação sobre 27 processos.
9. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
10. Cedência à Santa Casa da Misericórdia de Barcelos do equipamento de refeitório e cozinha colocado pela autarquia
naquela instituição quando esta prestava o serviço do fornecimento de refeições escolares aos alunos da extinta Escola
Gonçalo Pereira.
11. Oferta de livros ao Município da Praia da Vitória (S. Miguel).
12. Doação de livros à Biblioteca Municipal de Barcelos - conjunto de 69 volumes da Grande Enciclopédia Portuguesa
e Brasileira.
13. Atribuição de subsídio no valor de 450,00€ à Associação de Pais de Galegos S. Martinho para pagamento a tarefeira/auxiliar da ação educativa.
14. Ratificação de atribuição de passe escolar a dois alunos do concelho.
15. Ratificação da autorização para a utilização, às quartas-feiras, das instalações da EB1/JI de Carvalhal, à Junta de
Freguesia de Carvalhal, para a realização de actividades físicas pelos alunos.
16. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e Quinta da Boeira – Arte e Cultura, Lda, tendo em vista estabelecer as condições para a cedência de um «Galo de Barcelos».
17. Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação “A MÓ ”, com vista à realização de atividades
culturais no concelho.
18. Acordo de colaboração Município de Barcelos e a Associação – Circulo Católico dos Operários de Barcelos, tendo
em vista a realização de eventos índole cultural, musical, de animação e ocupação dos tempos livres.
19. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2014 – Clube de Tiro da Fervença, que tem como objeto estabelecer as condições da realização da “Prova de Tiro com Armas de Pólvora Preta”, denominada “Taça Cidade de Pontevedra”, que se realizou no dia 1 de Maio no Complexo de Tiro da Fervença, inserido no Programa da Festa das Cruzes 2014.
20. Tertúlia Barcelense. Cedência de espaço em outdoors.
21. Ratificação dos protocolos celebrados com as seguintes instituições, com vista a acolher jovens estagiários: Profitecla, IPCA, Agrupamento de Escolas de Barcelos, Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos, Agrupamento de Escolas
Alcaides de Faria – um estágio, ACIB, Escola Secundária de Barcelinhos, Kerigma.

34. Apoio técnico do Município à Fabrica da Igreja Paroquial de Santo André de Barcelinhos para execução dos projetos
necessários à ampliação da capela mortuária de Barcelinhos.
35. Aquisição de 150 exemplares do livro “Território e Desenvolvimento: Populações no concelho de Barcelos (19602011)”, do autor barcelense António Maria Ferreira Cardoso, professor e investigador integrado no Centro de Investigação em Ciências Sociais na Universidade do Minho.
36. Cedência de apoio logístico ao Arciprestado de Barcelos para a celebração eucarística do dia do “Corpo de Deus”.
37. Atribuição de um subsídio no valor 1.000,00€ à Polícia de Segurança Pública – Comando Distrital de Braga, como
colaboração nas atividades de cariz social que pretendem desenvolver (Concerto Solidário “137 Estrelas”), visando a
recolha de fundos para duas IPSS’s do Distrito de Braga, no âmbito do 137º Aniversário do Comando Distrital da Polícia
de Segurança Pública de Braga.
38. Ratificação da escritura de doação ao Município de Barcelos pela empresa “Domingos da Silva Teixeira, S.A.” de um
prédio rústico com 15 mil metros quadrados, inscrito na respectiva matriz predial rústica, sob o artigo 215, e descrito no
Registo Predial, sob o número 340/Barcelinhos, e da escritura de doação do referido prédio pelo Município de Barcelos
ao “Corpo Voluntário de Salvação Pública Barcelinense – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos”. O prédio destina-se à construção do futuro quartel e sede da instituição.
39. Contrato-programa entre o Município de Barcelos e a Barcelos Sénior – Associação Educacional, Cultural, Social e
recreativa de Formação Permanente.
40. Doação de terreno com a área de 1.770,66 metros quadrados, localizada no Lugar do Assento, que é propriedade
privada deste Município, à Freguesia de Airó, com vista ao alargamento do cemitério da freguesia e construção de casa
mortuária.
41. Alterações ao Regulamento do PA – Projeto Artístico para 2014.
42. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para “Aquisição de Serviços de
Produção, Montagem e Realização do Projeto Moda Barcelos 2014”, pelo valor contratual estimado de 13.200,89€,
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. Isenção do pagamento de taxas pela remoção e depósito de veículo abandonado ou estacionado indevidamente,
por motivo de carência económica.
44. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de limpeza da Central de Camionagem, pelo valor contratual de 9.709,20€, ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83C/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).
45. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de limpeza da Casa do Rio, pelo
valor contratual de 16.585,92€, 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).
46. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de limpeza do Edifício Paços do
Concelho, pelo valor contratual de 22.139,68€, 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).
47. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de prestação de serviços de limpeza de terrenos, processos fiscais nºs FIS20/11; FIS142/10; FIS356/10; FIS301/12 e FIS302/11, pelo valor contratual estimado de 10.400,00€, 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).
48. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para elaboração e subscrição do
projeto de Ampliação/Construção da Passagem Superior à Linha do Minho no Caminho da Rua da Igreja Matriz de Acesso ao Cemitério de Aborim, pelo valor estimado de 12.500,00€, 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).
49. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para implementação de um sistema
de Gestão da Qualidade, nos serviços de Ação Social, Turismo e Gestão Urbanística, bem como preparação do modelo
de gestão de qualidade para a Educação, pelo valor estimado de 18.500,00€, 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).
50. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de limpeza e manutenção de
bermas e valetas na EM 306, pelo período de 3 anos, pelo valor contratual estimado de 23.040,00€, ao qual será
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).
51. Relatório e Contas de 2013 – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M..
52. Ratificação do despacho proferido pelo da Câmara Municipal, que aprovou o seguinte: autorização para utilização
de um outdoors para divulgação de “Queima das Fitas 2014 – IPCA-Barcelos” – Associação de Estudantes do IPCA.
53. Ratificação dos despachos proferidos pelo Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Confederação dos Agricultores de Portugal; cedência do Teatro Gil Vicente
– Banda Musical de Oliveira; cedência do Teatro Gil Vicente – Associação Zoom; dispensa de um galo médio – Delegação
de Barcelos da Ordem dos Advogados; dispensa de 8 galos médios – Conservatório de Música de Barcelos; cedência
do Teatro Gil Vicente – Graça Lobo; autorização para utilização do Parque de Estacionamento das Barrocas durante a
Festa das Cruzes – Polícia de Segurança Pública; cedência do Salão Nobre e parte superior para o concurso “Pequenos
Galinhos de Barcelos”- Conservatório de Música de Barcelos; oferta de 2 ramos de flores às Bandas Filarmónicas que
actuaram no âmbito da “Festa das Fruzes 2014” (Registo 25,989/14); requisição de bens e serviços para o evento
“Barcelos nos Caminhos de Santiago” que se realizou no dia 4 de maio, inserido no programa da Festa das Cruzes
2014, nomeadamente, almoços, jantares, verde de honra, arranjo floral e 8 galos para oferecer aos oradores (Registo
26.455/14.); cedência do Auditório Municipal – Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados; oferta de 8 galos
e uma minhota – entidades convidadas no âmbito da programação da Festa das Cruzes (Registo 27.278/14); oferta
de 10 galos médios e um arranjo floral para o Colóquio “Novo Mapa Judiciário” – Delegação de Barcelos da Ordem dos
Advogados; oferta de 1 “Galo Peregrino” e 2 galos grandes para a Fundação Amigos do Caminho Português de Santiago
e para as Bandas Filarmónicas – Dia 4 de maio (Registo 25.995/14).
54. Ratificação de Despachos do Vereador Dr. Alexandre Maciel, que aprovaram o seguinte: cedência de apoio técnico
para o corte da relva – Agrupamento de Escolas e Manhente e Alcaides de Faria; montagem de um estrado para a galaespectáculo que pretendem realizar no dia 22 de junho no pavilhão Municipal – Casa do menino Deus; cedência de
grades para a Rampa da Falperra – Município de Braga; cedência de máquina para limpeza de terreno – Fábrica da Igreja
Paroquial de S. João baptista de Chavão; cedência de 3 camiões, 12 grades e cones de sinalização para o “14º Encontro
de Camionistas” – Nucaminho; cedência de meios humanos e viatura – Comissão da procissão das Cruzes; cedência de
viatura de 9 lugares para os dias 13 e 20 de abril “A Minha Cara não me é estranha”– Orlando Xavier Costa Martins;
cedência de grades, fornecimento de energia, cones de sinalização, rampa, placas de sinalização, contentores do lixo e
limpeza do recinto – 17º Encontro Motard; cedência de plantas ornamentais – União de Freguesias de Chorente, Góios,
Courel, Pedra Furada e Gueral; cedência de 8 grades – Confraria de Nossa Senhora da Saúde de Monte de Fralães.
55. Ratificação do despacho proferido pela Vereadora Dra Armandina Saleiro, que aprovou o seguinte: oferta de 1 galo
grande e 4 peças de artesanato de Júlia Ramalho, aos intervenientes no Fórum para a Sustentabilidade das IPSS’s que
se realizou no dia 9/04/2014.
56. 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: Associação Recreativa e Cultural de Cervães – Banda Musical de Oliveira;
Associação Recreativa e Cultural de Cervães – Teatro Popular de Carapeços; União de Freguesias de Milhazes, Vilar de
Figos e Faria – “A Capoeira”; Junta de Freguesia da Lama – Grupo Folclórico de Oliveira; Casa do Povo de Alvito – TPCzinho de Carapeços; Junta de Freguesia de Aborim – Grupo Coral Magistroi; União de Freguesias de Sequeade e Bastuço
(S. João e Sto Estêvão) – Grupo Etnográfico de Gilmonde.

22. Atribuição de um subsídio no valor de 38.370,00€ à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, para
aquisição de um terreno destinado ao alargamento do cemitério da anterior Freguesia de Faria.
23. Atribuição de um subsídio no valor de 13.232,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de Aborim,
para pavimentação da zona de estacionamento da Unidade de Saúde Familiar Senhora da Lapa.
24. Atribuição de um subsídio no valor de 7.950,00€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Junta de Freguesia de Alvelos, para aquisição do mobiliário e demais equipamentos necessários ao normal funcionamento da nova sede da Freguesia.
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Para mais informações, consulte www.cm-barcelos.pt

