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Cantinas contribuem
para maior justiça social

PRESIDENTE DA CÂMARA
INAUGURA JUNTA DE MARIZ

É em momentos difíceis como aqueles que estamos a vi-

Promessa feita, promessa cumprida. O presidente da Câmara de

ver que devemos estar ainda mais atentos às necessida-

Barcelos, Miguel Costa Gomes, já inaugurou a nova sede da Junta de

des básicas das pessoas. Apesar de os recursos serem
cada vez mais escassos e de os pedidos de apoio não
pararem de aumentar, temos vindo a fazer um grande

Mariz, depois de se ter comprometido, no âmbito de uma visita à freguesia no início do mandato, em 2010, a desbloquear o projeto de

esforço para não abandonar aqueles que mais precisam.

construção do novo edifício, parado desde 2004.

A abertura de três cantinas sociais tem, por isso, um pa-

Não por acaso, o presidente da Junta de Mariz, Domingos Pereira Araú-

pel fundamental sob o ponto de vista social, proporcionando uma refeição equilibrada, de qualidade e económica a todos os funcionários da Câmara.

jo, reconheceu, emocionado, que a abertura da nova sede “não teria sido
possível sem o empenho do presidente da Câmara de Barcelos”. Foi, de

A inauguração de um espaço e a requalificação de outros

facto, Miguel Costa Gomes quem, poucos meses depois de tomar posse,

dois já existentes no Município concorrem, de facto, para

resolveu o problema do impasse relacionado com o avanço das obras,

uma maior justiça social, porquanto os trabalhadores
deixam de ir a casa almoçar, e, ao mesmo tempo, contribuem para uma maior motivação dos funcionários, que

interrompidas em virtude da insolvência do primeiro empreiteiro.
O edil de Barcelos, acompanhado pelo vice-presidente Domingos Pereira

passam a ter não só refeições económicas de qualidade

e pela vereadora da Ação Social, Ana Maria, elogiou o esforço da Junta

como também condições dignas para a refeição.

na conclusão do novo edifício, orçado em 320 mil euros, e enalteceu “a

Seguramente, não vamos resolver todos os problemas
dos trabalhadores, mas vamos, com toda a certeza, ajudar a equilibrar os seus orçamentos familiares e a melhorar os seus hábitos alimentares.

persistência e a determinação da freguesia de Mariz na concretização de
uma obra que é também a afirmação do tão atacado poder autárquico”.
Pese embora a chuva que caiu no dia 9 de junho, a população de Mariz
saiu à rua para ver a nova sede. Depois de içarem as bandeiras no exterior
do edifício, os presidentes da Junta e da Câmara subiram ao primeiro an-

MIGUEL COSTA GOMES
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

dar para descerrar a lápide alusiva à inauguração oficial da Junta, benzida
pelo pároco da freguesia, Júlio Loureiro.
Seguiu-se a primeira visita às novas instalações, acompanhada pela
população presente, que encheu o auditório para assistir aos discursos
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NOVA TORRE MEDIEVAL JÁ ARRANCOU
Já estão em marcha as obras de requalificação da Torre Medie-

gados aos mestres artesãos de Barcelos como Rosa Ramalho,

val, localizada no casco histórico de Barcelos, num investimen-

Mistério, Ana Baraça, entre outros.

to de cerca de 670 mil euros com vista a dotar o monumento

Já no piso 1, o projeto contempla estruturas de apoio ao visi-

nacional com um Centro de Interpretação do Galo e da Cidade

tante, como, por exemplo, um cofee shop ou uma enoteca. O

de Barcelos.

espaço terá ainda uma zona infantil e de descanso e um posto

O projeto de requalificação lançado pelo Município de Barce-

de acesso à Internet.

los visa atribuir ao monumento histórico um valor de peça úni-

A sala de projeção ficará no piso 2, com sistema multimédia,

ca, com potencial para funcionar como um pólo turístico, isto

destinado ao visionamento de filmes para grupos turísticos e

é, um verdadeiro recurso capaz de atrair visitantes de todo o país e mesmo de Espanha.
O presidente da Câmara de Barcelos, Miguel
Costa Gomes, não tem dúvidas de que a Torre Medieval “pode ser uma marca não apenas
para o concelho mas para toda a região norte
de Portugal”, atraindo um tipo de turismo que
representa um dos mais importantes fluxos
de procura à escala global: o turismo cultural,
focado no contacto com acervos patrimoniais e históricos.

escolas. No mesmo piso, existirá ainda uma

A execução da
empreitada vai dar
uma nova vida à Torre
Medieval, que passará a
ter quatro pisos abertos
ao público, ligados no
interior por escadas
e por um elevador
panorâmico

Quando as obras que agora começaram es-

sala de exposições.
Para o piso 3, está destinado o «Galo
room». Será um espaço ligado à história e à
evolução do Galo de Barcelos, com o objetivo de o associar a uma dimensão olárica,
histórica e religiosa, nomeadamente aos
caminhos de peregrinação a Santiago de
Compostela.
O projeto prevê ainda para este piso um
espaço para oficinas de pintura do ícone
maior da arte popular nacional e símbolo

tiverem concluídas, o monumento nacional vai passar a ter, no

de Portugal, disponível para os visitantes.

piso 0, um espaço comercial – heritage shop/bureau de serviços

Por fim, o piso 4, localizado na cobertura, terá um miradouro e

– para promoção de merchandising alusivo à própria torre, ao

um miradouro virtual, com dois binóculos panorâmicos de lon-

Galo de Barcelos e ao artesanato local e regional.

go alcance, para permitir um olhar sobre a cidade de Barcelos,

Ainda no piso 0, irá funcionar o posto de atendimento e de in-

e ainda dois siting points de contemplação da paisagem urba-

formação turística. A decoração será feita com elementos li-

na e do rio Cávado.
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VILA BOA

MUNICÍPIO INVESTE UM MILHÃO DE EUROS
EM TRÊS OBRAS NA FREGUESIA DE VILA BOA
O dia 24 de junho foi duplamente de festa para Vila Boa. Por um

acautela os interesses das populações”.

lado, a freguesia engalanou-se para ver passar a procissão em

O presidente da Câmara de Barcelos garantiu, uma vez mais,

louvor de S. João Batista e de Nossa Senhora da Ajuda. Por outro,

estar contra a reorganização administrativa autárquica, assim

a população saiu à rua para assistir à inauguração de três obras

como a Assembleia Municipal, que aprovou a realização de um

em simultâneo: nova sede da Junta, requalificação da Rua da

referendo local sobre a matéria, e lamentou o facto de, para o

Igreja e ainda arranjo urbanístico da zona envolvente, num inves-

ano, Vila Boa “poder já não estar a comemorar o Dia da Fregue-

timento do Município de Barcelos de perto de um milhão de euros.

sia, porque, pura e simplesmente, a freguesia pode ser extinta”.

A tarde de festa começou com a inauguração da requalifica-

Pese embora a perda de receitas e de transferências do Orça-

ção da Rua da Igreja e do arranjo urbanístico, o que implicou

mento de Estado para o Município nos últimos dois anos, na

obras em muros de suporte e intervenção
alargada junto à igreja, centro paroquial e
cemitério. Ao todo, foram investidos cerca
de 600 mil euros. Depois, foi a vez de os
presidentes da Câmara de Barcelos e da
Junta de Vila Boa, Miguel Costa Gomes e
Manuel Simões, respetivamente, descerrarem a lápide alusiva à inauguração oficial da nova sede da freguesia, um edifício
construído de raiz, cuja obra orçou os 350
mil euros.
Para o edil barcelense, as inaugurações a

ordem dos 18 milhões de euros, assim como

Miguel Costa Gomes
prometeu “não
prejudicar as freguesias”,
comprometendo-se a
manter o Protocolo 200
por cento, ao abrigo
do qual o executivo
transferiu para as Juntas
cerca de cinco milhões
de euros em 2011

os 12 milhões de dívidas a fornecedores em
dezembro de 2009, Miguel Costa Gomes
prometeu “não prejudicar as freguesias”,
comprometendo-se a manter o Protocolo
200 por cento, ao abrigo do qual o executivo transferiu para as Juntas cerca de cinco
milhões de euros em 2011.
Já o presidente da Junta de Vila Boa reconheceu que, “sem o apoio do presidente da
Câmara e do executivo, esta obra não teria
sido possível”. Orgulhoso por “poder parti-

que presidiu na freguesia de Vila Boa “são

lhar com todos este momento”, Manuel Si-

a razão pela qual as autarquias têm de ser

mões considerou “ser um sonho inaugurar as

respeitadas”, numa alusão à reforma administrativa que o Go-

três obras” e ainda lembrou outros investimentos feitos na fre-

verno quer pôr em prática até ao final do ano. Miguel Costa

guesia, como a colocação do piso sintético no recinto escolar e

Gomes aproveitou a cerimónia naquela freguesia para reafir-

a construção da rotunda junto ao Estádio Cidade de Barcelos.

mar que “a reforma que está a ser imposta é mal feita e não

Tudo devido “ao empenho desta Câmara”, concluiu.
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CÂMARA ABRE TRÊS

CANTINAS SOCIAIS
Barcelos passou a ter não uma, nem duas, mas sim três cantinas sociais. Para fazer face aos constrangimentos económicofinanceiros que afetam os funcionários da autarquia, o executivo
liderado por Miguel Costa Gomes decidiu criar três espaços destinados ao fornecimento de refeições económicas aos trabalhadores do município.
O primeiro, inaugurado em março, está localizado nas lojas números 42 e 30 da Travessa D. Diogo Pinheiro, junto ao Mercado
Municipal. Já o segundo espaço social funciona nas instalações
da Divisão de Serviços Urbanos (antigo matadouro). Por fim, a terceira cantina inaugurada pelo atual executivo presidido por Miguel
Costa Gomes, em junho, está situada nas instalações da Divisão
de Gestão de Frota e Equipamento do Município de Barcelos, conhecido por parque de viaturas (antiga cadeia), em Arcozelo.
Os três novos espaços sociais são compostos por uma cantina e
um bar, apetrechados e com todas as condições para o serviço
de refeições.
A abertura das cantinas sociais mostra “a preocupação da Câmara para com os trabalhadores municipais”, sublinha o edil Miguel
Costa Gomes. “Ter uma re-

Os trabalhadores
têm acesso a uma
refeição nas cantinas
por apenas três euros,
podendo optar por
prato de carne, peixe
ou dieta. O pão, a sopa,
a água ou o sumo e a
sobremesa já estão
incluídos

feição por metade do preço
não resolve todos os problemas dos funcionários, mas
ajuda-os a minimizar as dificuldades que todos os dias
enfrentam”, considera ainda
o presidente da Câmara de
Barcelos,

incentivando

os

trabalhadores a usufruir de
três espaços “com dignidade
e de qualidade”.
Os refeitórios contribuem, de
facto, para o fornecimento de

uma refeição equilibrada aos 670 funcionários da autarquia, mas
também concorrem para uma maior justiça social, uma vez que os
trabalhadores já não têm que se deslocar a casa para almoçar.
A marcação da refeição é sempre feita no dia anterior, diretamente nas cantinas, pelo telefone 253 812 135 ou pelo endereço eletrónico: espacosocial@emecb.pt.
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DELIBERAÇÕES
Reunião de Câmara de 15 de junho de 2012
1. Pedido de material (bonés para os alunos) por parte da Associação de Pais da EB1,2 e Jardim-de-Infância de
Cambeses.
2. Cedência de publicações da Câmara Municipal: Agrupamento de Escolas Cávado Sul - 17 exemplares da obra
“A Oleira Prodigiosa”; Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – Biblioteca do Lar de Santo André - 27 monografias
e 11 exemplares da “Barcelos Revista”; Projecto “Ler + Dá Saúde – Nascer para Ler” - 10 exemplares de “De
Barcelos Sei um Saco de Cantigas”.
3. Acordo de cooperação entre o Município de Barcelos e ARTESMUSIVI - Associação de Artes de Viatodos (Academia de Música de Viatodos).
4. Protocolo de Cooperação com a Escola Secundária Alcaides de Faria, com vista a acolher dois alunos estagiários
do Curso de Design de Equipamento.

Reunião de Câmara de 1 de junho de 2012
1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situações:
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 1 aluno – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€).
2. Protocolo de cooperação entre o Município e a Associação Cultural de Monte de Fralães.
3. Cedência de material. Associação de Pais e Encarregados de Educação do Jardim-de-Infância e Escola do 1.º
CEB das Pontes (Tamel S. Veríssimo).
4. Atribuição de um subsídio no valor global de 3.000,00€ à Freguesia da Várzea, para pagamento das despesas
de água, eletricidade e adaptação de espaço necessárioao funcionamento das atividades letivas do Jardim de
Infância, na sequência do incêndio ocorrido naquele estabelecimento de ensino em Dezembro de 2010.
5. Ratificação da autorização de cedência de material à EB1 dos Penedos – Arcozelo.

5. Fixação de preço de publicações, com IVA incluído: “As Mais Antigas Colecções de Olaria Portuguesa: Norte” –
30,00 €; “Inês e a Galinha Pedrês que sabia contar até três e falava olarês” – 5,00 €.

6. Cedência de instalações: da EB1/JI de Alvelos à Junta de Freguesia de Alvelos, nos dias 10 e 15 de junho de
2012.

6. Ratificação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Empresa Municipal de Desportos de
Barcelos, E.E.M., o Nucaminho – Núcleo de Camionistas do Minho e a Perfect Vision, tendo como objecto estabelecer os termos e condições da transmissão, em directo e em ecrã de LED a instalar no Largo do Porta Nova, de
todos os jogos do “Europeu 2012”, que se realizam entre 8 de Junho e 1 de Julho de 2012.

7. Cedência de instalações escolares à Associação de Pais de Carvalhal, no dia 19 de maio de 2012.

7. Ratificação dos protocolos de estágio e estágio em contexto real de trabalho de quatro jovens oriundos de
diferentes áreas profissionais.

9. Doação à Biblioteca Municipal de Barcelos de 31 obras pelo Ministério da Defesa Nacional – Comissão Portuguesa de História Militar.

8. Atribuição de um subsídio no valor de 14.971,95€, à Freguesia de Oliveira, para pagamento do aluguer de um
monobloco onde funciona a cantina da Escola EB1, correspondente aos anos escolares de 2010, 2011 e 2012.

10. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos, o Conselho Económico Paroquial de Panque e a
Junta de Freguesia de Panque, com vista à salvaguarda do património arqueológico da necrópole de Mondim,
sítio constituído pelo antigo espaço cemiterial e pelos sarcófagos pertencentes à igreja da antiga paróquia de
S. Martinho.

9. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à Freguesia de Galegos S. Martinho, como colaboração na
aquisição de um terreno para alargamento do cemitério.
10. Atribuição de um subsídio no valor de 30.000,00€, à Freguesia de Galegos Santa Maria, como colaboração
nas obras de alargamento do cemitério.
11. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00 €, à Associação Portuguesa e Paramiloidose – Núcleo de
Barcelos, como colaboração no pagamento da renda da sua sede para o ano de 2012.
12. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indeterminado – relativo ao
procedimento concursal para contratação por tempo indeterminado de um posto de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, para exercer funções no Gabinete de Apoio Técnico, aberto por Aviso n.º 22054/2011,
publicado no Diário da República 2.ª Série, n.º 214, de 08/11/2011.
13. Retificação à Proposta n.º 14 aprovada em reunião ordinária da Câmara Municipal de 1 de Junho de 2012.
14. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno situada no Lugar da Guarda, na
freguesia de Rio Côvo Sta Eulália. O requerente, Pedro Bogas Gonçalves, vem solicitar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno com 10 620m2, integrada em Espaço Florestal. Pretende levar
a efeito a construção de um edifício destinado a Empreendimento Turístico, Estabelecimento de Restauração e
Realização de Eventos, com utilização do espaço envolvente para construção de um museu de máquinas antigas,
uma biblioteca de jardim, balneários, campo de futebol, ciclovia, acessos, percursos, estacionamentos e espaços
ajardinados, entre outros. O referido terreno situa-se no Lugar da Guarda da freguesia de Rio Côvo Santa Eulália,
deste concelho de Barcelos, no prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 72 da dita freguesia
de Rio Côvo Santa Eulália (possuindo uma área total de 20 780m2).
15. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de uma parcela de terreno situada no Lugar Campo, Barbosa
ou Novais, na freguesia de Durrães. O requerente, José Neiva Dias, vem solicitar o Reconhecimento de Interesse
Público Municipal de uma parcela de terreno com 7 000 m2, integrada em Espaço Natural N1 Mata de proteção
a reconverter ou estabelecer (sem condicionantes). O requerente pretende levar a efeito a construção de um
edifício destinado a Realização de Eventos (com Restauração), e instalações da empresa, com utilização do espaço envolvente para criação de acessos, parque infantil, estacionamento, court de ténis entre outros. O referido
terreno situa-se no Lugar de campo, Barbosa ou Novais da freguesia de Durrães deste concelho de Barcelos, no
prédio descrito na Conservatória do Registo Predial sob o nº 380 da dita freguesia de Durrães.

8. Concessão de apoio para transporte de jovens com necessidade de cuidados especiais – atribuição de subsídio
no valor de 1.584,00€.

11. Protocolo entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Balugães - Núcleo Museológico de Arqueologia de
Balugães, com vista à salvaguarda e divulgação do património arqueológico existente na freguesia, que passa pela
criação de um núcleo museológico no espaço cedido pela Junta de Freguesia, no edifício que lhe serve de sede.
12. Concurso Público n.º 04/2012 – Contratação da prestação de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos para o ano letivo 2012/2013 - Artigo 50.º do Código dos
Contratos Públicos – Ratificação da decisão do Vice-Presidente da Câmara Municipal de Barcelos que na ausência
do Presidente aprovou os esclarecimentos às peças do procedimento e a lista de erros e omissões apresentada
pelo júri do procedimento.
13. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição/prestação de serviços de serviços de
aluguer de equipamento de palco, som, iluminação e camarins para todos os eventos que integram o “Projeto
Artístico” bem como os eventos de “Festa da Juventude”. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro
– Orçamento de Estado 2012.
14. Pedido de autorização prévia para assunção de encargos plurianuais no âmbito da celebração ou renovação
de contratos públicos de bens e serviços - Artigo 6º da Lei n.º 8/12, de 21 de Fevereiro - Lei dos compromissos
e pagamentos em atraso (LCPA).
15. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços anual da aplicação Legix.
Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
16. Pedido de Parecer Prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de Manutenção de Software
e alojamento do site “Conteúdos Digitais” do Museu de Olaria. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
17. Ratificação dos protocolos entre o Município de Barcelos e o Centro de Reabilitação Profissional de Gaia, a
Profitecla, a Escola Secundária/3 de Barcelinhos, o Instituto Politécnico de Bragança e o Centro de Formação Profissional de Viana do Castelo que têm como objectivo estabelecer as actividades a desenvolver pelos formandos
durante a formação prática em contexto real de trabalho.
18. Protocolo de Formação Prática em Contexto de Trabalho entre o Município de Barcelos e a Escola Secundária
de Barcelinhos.

16. Alteração de Fundo de Maneio. Divisão de Gestão de Frota e Equipamentos.

19. Regulamento do concurso “Esplanadas de Barcelos”.

17. Isenção de taxas devidas pelo licenciamento de esplanadas.

20. Relatório e Contas de 2011 – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.

18. Contas Consolidadas do Grupo Autárquico relativas ao exercício de 2011.

21. Relatório e Contas de 2011 – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.E.M.

19. 3ª Revisão ao Orçamento e Opções do Plano do Ano de 2012. Repartição de Encargos. Recuperação de Torre
de Menagem/Medieval.

22. Retificação do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o Centro Social e Paroquial de Tregosa.

O investimento a efectuar na recuperação da Torre de Menagem/Torre Medieval foi inscrito no Orçamento de
2012 e nas Opções do Plano, designadamente no Plano Plurianual de Investimentos com uma verba estimada de
600.000 mil euros. Iniciado o procedimento para a concretização do projecto em 03.02.2012, o Concurso Público
encontra-se agora em fase de Relatório Final. Impõe-se, agora, proceder à sincronização dos valores inscritos nos
documentos previsionais com os decorrentes do concurso entretanto disponíveis. De acordo com a calendarização da empreitada e com o pedido de cabimento, a obra terá um custo total de 656 375,14€, com a seguinte
repartição de encargos: ano de 2012 – 349 800,00€; ano de 2013 – 306 575,14€.
20. Comparticipação da Renda de Casa – cancelamento e novos processos.
21. Emissão de parecer da Câmara Municipal sobre o Projecto de Deliberação para a realização de Referendo
Local apresentado pelo Bloco de Esquerda à Assembleia Municipal de Barcelos, acerca da Reorganização Administrativa Territorial Autárquica.

23. Retirada da Minuta.
24. Retirada da Minuta.
25. Grupo de Acção Social Cristã. Retificação da deliberação de 24.02.2012.
26. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara que por impedimento do Presidente e no uso das
suas competências aprovou a informação prestada pela Divisão de Obras e Projectos Municipais com a notificação da adjudicatária e a devolução da factura, relativamente ao envio de factura de revisão de preços e reserva
de direitos apresentada pela adjudicatária da empreitada de “Frente Fluvial Nascente”.
27. Regulamento e Tabela de Taxas do Município de Barcelos – aprovação e envio à Assembleia Municipal.
28. Regulamento da Urbanização e da Edificação do Município de Barcelos – aprovação e envio à Assembleia
Municipal.

22. Emissão de Parecer da Câmara Municipal de Barcelos (Artigo 11.º, n.º2, da Lei n.º 22/2012, de 30/05) sobre a
Reorganização Administrativa Territorial Autárquica, a comunicar à Assembleia Municipal de Barcelos.

29. Regulamento de Taxas pela Realização de Infra – Estruturas Urbanísticas e Obras de Edificação do Município
de Barcelos. Aprovação e envio à Assembleia Municipal.

23. Ratificação de despachos do Senhor Presidente da Câmara, que aprovaram o seguinte: Cedência do Auditório
da Biblioteca Municipal – Isenção de taxas; Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados – Isenção de taxas.

30. Protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Confraria de Nossa Senhora da Franqueira, com
vista à manutenção dos jardins, limpeza do recinto e do parque de merendas.

24. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: Cedência do
Auditório da Biblioteca Municipal – STAL; Apoio logístico na manifestação de 10 de Junho - Movimento “Freguesias Sim”; Cedência do Auditório Municipal - Círculo Católico de Operários; Cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal – Escola Sec. Alcaides de Faria; Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – GASC; Cedência do
Auditório da Biblioteca Municipal – Jardim Infância de Fornelos; Apoio logístico e cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – CRES Arcozelo; Apoio logístico e despesas de divulgação – Jogo de Futebol da Selecção Nacional
Portugal/Rússia – Qualificação para o EURO 2013 de Sub 21.

31. Contrato de comodato a celebrar entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Barcelos, com vista à cedência, por 20 anos, do espaço onde funciona a sede da Freguesia.

25. Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro do Desporto, que aprovou o seguinte: cedência de apoio
logístico – Nucaminho (12º Encontro de camionistas).
26. Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro do Turismo, que aprovou o seguinte: cedência de apoio
logístico – alunos 2º ano curso Gestão de Actividades Turísticas - IPCA (Feira de Turismo).

32. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Freguesia de Paradela e a Fábrica da Igreja de
Santa Marinha de Paradela, relativo à obra do “Arranjo do Adro da Igreja Paroquial e da Avenida de acesso à Sede
da Junta de Freguesia e da Igreja Paroquial”.
33. Aprovação de 18 processos relativos à comparticipação da renda de casa – concessão, cancelamentos e
alteração de escalão.
34. Reconhecimento de Interesse Público Municipal de um estabelecimento industrial - empresa Fernando Fernandes Barbosa Pereira & Filhos, Lda, com sede na Rua do Caminho de Frás, nº 8, freguesia da Airó.
35. Reconhecimento de Interesse Público Municipal – Execução de uma Casa Mortuária na Freguesia de Vila
Seca.
36. Atribuição de Bolsas de Estudo 2011/2012. Candidatos admitidos na 2ª Fase.
37. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que aprovou o seguinte: cedência de apoio técnico da
Divisão de Parques e Jardins do Município – Concepção e construção do espaço exterior do Centro Social da
Paróquia de Arcozelo; cedência de uma bandeira do Município, Nacional e da EU – Junta de Freguesia de Mariz; cedência de uma bandeira do Município – Delegação de Macieira de Rates da Cruz Vermelha Portuguesa;
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal com isenção de taxas – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos.
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38. Ratificação do despacho do Vice-Presidente da Câmara, que aprovou o seguinte: cedência de uma bandeira
do Município e uma da EU – Centro de Solidariedade Social de S. Veríssimo; reparação da viatura 19-67-IM; apoio
logístico – Movimento “Freguesias SIM”.

Reunião de Câmara de 18 de maio de 2012
1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situações:
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 6 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€). Alunos do ensino préescolar: 4 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Atribuição de um subsídio no valor de 1.000,00€ à Escola Secundária Alcaides de Faria, para comparticipar nos
custos com a elaboração da Revista Avenida do Minho.
3. Protocolo a celebrar entre o Município e a Universidade do Porto – Faculdade de Letras, com vista a acolher um
estagiário do curso de Mestrado em Arqueologia.
4. Pedido de apoio para colocação de placa de sinalização de estacionamento proibido no portão principal da
Escola Secundária Alcaides de Faria.
5. Cedência de instalações – Associação de Pais da Escola e Jardim-de-Infância de Moreiros (Tamel S. Veríssimo):
cedência das instalações da EB1/JI de Fraião, no dia 16 de Junho, para realizar a festa de final de ano lectivo;
Associação de Pais e Amigos das Crianças da Escola e Jardins-de-Infância de Gandarinha (Galegos S. Martinho):
cedência das instalações do refeitório da EB1/JI de Gandarinha, no dia 7 de Julho, para apoio logístico à noite de
fados que irão realizar, com vista à angariação de fundos para melhoramento do parque infantil.
6. Cedência de 120 bonés à Associação de Pais de Aborim, que vai proporcionar aos alunos da EB1/JI de Aborim
uma visita a Guimarães, Capital Europeia da Cultura, para serem distribuídos aos alunos, professores e participantes na iniciativa.
7. Aquisição de 50 livros “Barcelos nos Caminhos de Santiago” de Carlos Basto, Editora: Opera Omnia, destinados
a oferecer a Agrupamentos de Escolas, Bibliotecas Escolares e Conferencistas.
8. Atribuição de um subsídio no valor de 2.100,00 € ao Agrupamento de Escolas Abel Varzim, para comparticipar
nas despesas com vários projectos/actividades.
9. Acordo de cooperação a celebrar entre o Município e as seguintes Instituições: Banda Plástica e Círculo Católico de Operários de Barcelos.
10. Acordos de cooperação entre o Município de Barcelos e as instituições culturais do concelho – retificação.
11. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição/prestação de serviços de contratação
de um profissional na área musical para assegurar a formação dos eventos integrados no Projeto Artístico. Artigo
26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
12. Ajuste Directo n.º 21/12: Aquisição de serviços de transporte escolar para o ano lectivo de 2012/2013 - Aprovação do projecto da decisão de adjudicação – Adjudicação dos serviços de transporte colectivo – Aprovação
das minutas dos contratos.
13. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição/prestação de serviços de produção,
montagem e formação do projeto “Moda Barcelos 2012”. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro
– Orçamento de Estado 2012.
14. Regulamento do “Projecto Moda Barcelos 2012”.
15. Para conhecimento: Relatório e Contas de 2011 – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos, E.E.M.
16. Ratificação do despacho nº 14/2012 proferido pelo Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, que ordena
a notificação da “ADB – Águas de Barcelos, SA” para de imediato pagar ao Município a quantia de 873.430,00€
(oitocentos e setenta e três mil e quatrocentos e trinta euros), a título de TRSU correspondente ao valor cobrado
no período compreendido entre o dia 01-10-2011 e a presente data, acrescida dos juros de mora vencidos que
na presente data se computam no montante de 17.398,35€ (dezassete mil trezentos e noventa e oito euros e
trinta e cinco cêntimos). Ordena também acionar a garantia bancária nº 125/02/0654392 emitida pelo “Millennium BCP” e “Caja de Ahorros y Monte de Piedade de Madrid”, entregue pela concessionária para garantia
do cumprimento das suas obrigações, devendo aquele sindicato bancário ser notificado para pagar à Câmara
Municipal de Barcelos a quantia de 890.828,35€ (oitocentos e noventa mil oitocentos e vinte e oito euros e trinta
e cinco cêntimos), que à presente data se mostra em dívida, pagamento que deverá ser efectuado nos termos e
condições da garantia bancária emitida em 23/09/2004.
17. Autorização de colocação de estátua S. Nuno de Santa Maria em espaço público.
18. Atribuição de um subsídio no valor de 4.654,25 € à Freguesia de Areias S. Vicente, para pagamento do valor
do IVA correspondente aos quatro primeiros autos de medição relativos à empreitada de “Construção da Sede
de Junta”, uma vez que este valor não foi incluído nos respectivos autos.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 14.043,60 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Vila Frescaínha S. Pedro, para pagamento do auto de medição nº 1 relativo à empreitada de “Remodelação da
Sede de Junta”.

6. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a minuta do protocolo e o Protocolo
de Colaboração entre o Município de Barcelos e Francisco Barbosa Magalhães, tendo como objeto estabelecer
os termos e condições da realização no concelho de Barcelos, entre os dias 27 de Abril e 03 de Maio do ano de
2012, do evento “Arraial Ai Cruzes”.
7. Protocolos de Cooperação com a Escola de Tecnologia e Gestão de Barcelos para efeitos de estágio.
8. Protocolo de Cooperação entre o Município e as Freguesias 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 Freguesias do concelho, concretamente as formas de apoio, com vista à prossecução das suas
atribuições, no estrito limite das suas competências; ao exercício das actividades compreendidas na delegação
de competências próprias da Câmara Municipal nas Juntas de Freguesias; à correção das assimetrias existentes
nas Freguesias.
9. Atribuição de subsídios no valor de 35.000,00 € a cada uma das corporações dos Bombeiros Voluntários do
concelho.
10. Para conhecimento - Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4º Trimestre de 2011 – Empresa Municipal
de Educação e Cultura de Barcelos, E.M.
11. Para conhecimento - Relatório e Contas de 2011 – Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M.
12. Plano de Actividades e Orçamento da Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M. para o
ano de 2012.
13. Contrato-Programa entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos,
E.M., o qual tem por objecto a realização das actividades previstas no Plano de Actividades e Orçamento de
2012, mediante uma comparticipação financeira por parte do Município no valor de 1.650.000,00, a liquidar
do seguinte modo: 1.067.500, 00 € - para o desenvolvimento do Programa Educativo e Cultural, em 10 (dez)
prestações mensais; 582,500,00 € para o desenvolvimento de Actividades de Enriquecimento Curricular no 1º
Ciclo, em 2 (duas) prestações.
14. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou o pedido de prorrogação do prazo
de execução da empreitada de “Construção do Jardim-de-Infância e cantina (Fase I) e Remodelação da Escola do
1º Ciclo (Fase II), em Viatodos, pelo período de 2 (dois) meses.
15. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a informação prestada pela DOPM
e os Planos de Pagamento/Cronograma Financeiro, Plano de Trabalhos e Plano de Mão-de-obra da empreitada
de “Centro Escolar de António Fogaça, em Vila Frescaínha S. Martinho”.
16. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a elaboração de um
estudo geológico e geotécnico, no âmbito do projeto de requalificação de caminhos no lugar da Lobagueira, Rio
Covo St.ª Eugénia, rua José Gomes Alves.
17. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a elaboração de um
estudo geológico e geotécnico, no âmbito do projeto de beneficiação da EM 561 desde Sequeade ao limite do
concelho.
18. Pedido de Parecer Prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a elaboração de um
estudo geológico e geotécnico, no âmbito do projeto para as Acessibilidades imediatas ao campus do IPCA, em
Vila Frescaínha S. Martinho.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 71.082,00€, à Freguesia de Barqueiros, a título de comparticipação pela
aquisição de um terreno urbano, sito no lugar de Prestar, destinado à implantação do edifício da Sede de Junta.
20. Atribuição de um subsídio no valor global de 16.077,97€ à Freguesia de Vila Boa, para pagamento dos autos
de medição nºs 20, 21, 22 e 23 da empreitada de “Construção da Sede de Junta”.
21. Atribuição de um subsídio no valor de 46.779,11€ à Freguesia de Vila Boa, para pagamento do auto de medição relativo às obras de “Execução de Rotunda e diversos trabalhos de beneficiação envolventes ao estádio
Cidade de Barcelos”.
22. Atribuição de um subsídio no valor de 148.357,50 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, à Freguesia de
Cossourado, para pagamento da obra de “Pavimentação do caminho do Barreiro”.
23. Doação de uma parcela de terreno à Freguesia de Barqueiros.
A Junta de Freguesia de Barqueiros solicitou ao Município de Barcelos a doação do lote nº 20 do Loteamento de
Barqueiros, propriedade do Município de Barcelos, com a área de 813,92 m2 e uma área de construção de 591
m2. O referido terreno destina-se à construção de infraestruturas para servirem as associações da freguesia, uma
vez que as existentes não satisfazem as verdadeiras necessidades da freguesia.
24. Doação de mobiliário (25 cadeiras) à Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Campo, de forma a permitir
uma boa gestão das atividades que a mesma desenvolve, designadamente diversos cursos e formações.
25. Comparticipação da Renda de Casa – 1 processo, 150,00€.
26. Para conhecimento - Processo de Execução da Empresa Golden Concerts, Lda, sobre a EMEC- Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos, E.M. Apresentação de Esclarecimentos / Documentos.
27. Emissão de certidão de destaque de parcela – 9 processos.

20. Comparticipação da renda de casa. Processos cancelados.

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

21. Apoio à Habitação Social - atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€.

29. Ratificação de pedido de desafectação de terreno integrado em RAN.

22. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a cedência do Auditório da Biblioteca Municipal à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

30. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou a atribuição de um apoio financeiro no montante de 1.000,00 €, ao Gil Vicente Futebol Clube – Veteranos, para a realização de um jantar de
Confraternização “V Torneio de Futebol de Veteranos do Minho”, estando este torneio inserido no programa
oficial da Festa das Cruzes.

23. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: oferta de 2
livros (“Barcelos nos Caminhos de Santiago” e “Paulo Vilas Boas”) ao Sr. Presidente do Município de S. Domingos
- Cabo Verde, convidado para as festividades “Festa das Cruzes/2012”; apoio logístico – Conservatório de Música
de Barcelos; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos; cedência do
Auditório da Câmara Municipal – Gil Vicente Futebol Clube; apoio logístico – “Arraial Ai Cruzes”; apoio logístico
– “Meia Queima”; oferta de lembranças e apoio logístico – “Movimento Freguesias Sim”; cedência do Auditório
Municipal – “A Nossa História”; cedência do Salão Nobre – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos; cedência do
Auditório da Biblioteca Municipal – ACIB.

Reunião de Câmara de 4 de maio de 2012
1. Alteração de apoio a actividade extracurricular - verba que havia sido estipulada para a actividade “4.ª Rota
pelos Caminhos de Santiago será canalizada para a actividade viagem Intercultural ao Sul da Europa.
2. Cedência de instalações - Junta de Freguesia de Alvelos – Utilização do recinto exterior e casas de banho,
no dia 21/04/2012. Associação de Pais de Remelhe – Utilização das instalações da EB1/JI de Remelhe, no dia
20/04/2012.
3. Atribuição do subsídio no valor de 175,00€ ao Agrupamento de Escolas de Manhente, para apoio ao transporte
de alunos e professores, no âmbito das actividades extra-curriculares.
4. Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e a Luxcategoria, Lda, quanto à manutenção de um
outdoor electrónico para difusão de imagens e mensagens publicitárias ou institucionais, bem como eventos de
interesse nacional, regional ou local.
5. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Florestal do Cávado, tendo como
objeto estabelecer os termos e condições da colaboração para o combate a fogos florestais.

31. Cedência de apoio logístico ao Centro Hípico Irmão Pedro Coelho.
32. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara, que aprovou a cedência de apoio logístico (veículos, trabalhadores, equipamentos) – Festa das Cruzes 2012-Tarefas – EMEC- Empresa Municipal de Educação e Cultura
de Barcelos, E.M.
33. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que aprovaram o seguinte: Cedência
do auditório municipal – Jornal de Barcelos; Cedência de instalações na Central de Camionagem – ACOBAR.
34. Ratificação do despacho do Vereador do Pelouro do Turismo e Artesanato que no exercício das suas funções
aprovou a cedência de vasos pequenos aos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. Assunto Extra-Minuta - “Inauguração do Estádio Cidade de Barcelos.” Em face dos factos ocorridos resultantes do assunto em questão e ainda
das declarações prestadas pelo anterior Administrador da Empresa EMEC, Dr. Domingos Araújo, na reunião do
executivo de 04.05.2012, designadamente à eventualidade da falsificação de documentos por parte da GOLDEN,
proponho que este executivo delibere:
a) Enviar à EMEC a acta da reunião de 04.05.2012 do executivo municipal onde consta a proposta e declarações
dos diferentes intervenientes relacionados com o assunto em causa;
b) Que a Câmara envie à EMEC a acta da reunião de 20 de Abril onde consta, também, a discussão da proposta
aprovada pelo executivo municipal;
c) Que a EMEC proceda por todos os meios ao apuramento dos factos e designadamente remeta todos os documentos constantes do relatório e deliberações da Câmara Municipal acerca do assunto em questão ao Ministério
Público, onde estão associadas as Empresas GOLDEN, SPE, 2R e outras relacionadas com o evento;
d) Que e EMEC utilize todos os meios disponíveis ao seu alcance para a contestação ao pedido da ação executiva
da GOLDEN e o consequente apuramento da verdade;
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e) Que a EMEC remeta à Câmara Municipal informação das diligências efetuadas para cumprimento da presente
deliberação.

Reunião de Câmara de 20 de abril de 2012
1. Atribuição de subsídio para refeição escolar, com efeitos a partir da data da deliberação, às seguintes situações:
Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 9 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita (1,46€); 6 alunos – escalão 2 (B) –
refeição 50% (0,73€). Alunos do ensino pré-escolar: 2 alunos – escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Protocolo com a Universidade do Porto com vista à participação de jovens barcelenses na Universidade Júnior,
no período de verão.
3. Cedência de instalações - Recinto exterior e casas de banho da Escola de Alvelos à Junta de Freguesia.

Hípico Irmão Pedro Coelho, em Areias de Vilar. Assunto extra-minuta: Em face da gravidade do assunto que foi
objecto de análise e discussão por parte da Exma. Câmara Municipal de Barcelos e dada a urgência no apuramento
de todos os factos relativos ao mesmo, de modo a determinar-se, em concreto, quais os negócios realizados pela
EMEC com as empresas “SPE” e “Golden Concerts”, proponho, desde já, à Exma. Câmara Municipal de Barcelos
que delibere o seguinte:
a) Solicitar à EMEC que no prazo máximo de 5 dias úteis identifique e informe a Exma. Câmara Municipal de
Barcelos de todos os negócios realizados pela EMEC, desde a sua constituição, com as empresas “SPE” e “Golden”;
b) Solicitar à EMEC que no prazo máximo de 5 dias úteis apure e informe a Exma. Câmara Municipal de Barcelos,
de todos os factos relativos aos negócios que envolveram a realização dos eventos “Inauguração do Estádio Cidade
de Barcelos” e “Concerto do Júlio Iglésias”, nomeadamente, o negócio que originou a execução judicial contra a
EMEC no valor de €224.950,29;
c) Solicitar à EMEC que promova todas as diligências extrajudiciais e judiciais que se revelarem necessárias para
responsabilização do(s) autor(es) dos actos, alegadamente, ilegais relativos aos negócios acima referidos.

4. Atribuição de topónimos nas freguesias de Milhazes e Gueral.
5. Isenção do pagamento do passe escolar (a 100%), com efeitos a partir do início do mês de Abril, a aluna residente em Cristelo, a frequentar a Escola Secundária de Barcelinhos.
6. Doação à Biblioteca Municipal de Barcelos da biblioteca particular de António Amadeu Lopes de Araújo, constituída por cerca de 2764 títulos de livros e 26 títulos de boletins e revistas. António Araújo é natural de Barcelos,
mas reside há mais de 50 anos em Lisboa.
7. Acordos de Colaboração com Instituições Culturais.
- Ranchos Folclóricos não Federados do Concelho de Barcelos – Subsídio anual no valor de 1.600,00€ a cada um
dos 15 grupos, acrescido de 250,00€ aos grupos que organizem festivais;
- Grupo de Danças e Cantares de Barcelos – Subsídio anual no valor de 1.600,00€, e subsídio no valor de
2.000,00€ para a realização do XVIII Festival de Folclore Cidade de Barcelos e do V Encontro de Romeiros ao
Senhor Bom Jesus da Cruz;
- Grupo Folclórico de Tregosa – Subsídio anual no valor de 2.100,00€ e subsídio no valor de 5.000,00€, com vista
à realização do Festival Internacional de Folclore;
- Grupo Folclórico de Barcelinhos - Subsídio anual no valor de 2.100,00€ e subsídio no valor de 10.000,00€, com
vista à realização do Festival Internacional de Folclore.
8. Atribuição de subsídio no valor de 8.000,00€ à Associação Social, Cultural e Recreativa de Alheira, com vista ao
pagamento da renda de espaço destinado a biblioteca escolar.
9. Atribuição de subsídio no valor de 9.882,38€, à Freguesia de Aborim, para criar condições de acolhimento dos
alunos das EB1 de Quintiães e Aguiar e dinamização da componente de apoio à família.
10. Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00 €, à Freguesia de Pedra Furada para pagamento da construção de
três passadeiras sobre-elevadas na E.N. 306.
11. Atribuição de um subsídio no valor de 2.500,00 €, à Casa do Povo de Alvito como colaboração no pagamento
das obras de reparação do telhado do edifício.
12. Autorizar o fornecimento de 900 metros quadrados de cubo, 350 metros de lancil e 510 metros quadrados de
pedra-chão, com vista à pavimentação e arranjo de passeios na estrada do lugar do Rio, em Durrães.
13. Ratificação de cedência temporária de um espaço à Junta de Freguesia de Barcelos, pelo período de cerca
de 90 dias, nas instalações arrendadas pelo Município situadas no Largo do Município, em virtude de as actuais
instalações da Junta de Freguesia necessitarem de obras de melhoramento.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 1.266,79 €, à Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho correspondente
ao valor do IVA relativo à factura das seguintes obras: pavimentação da rua de Peneda e troço do Barral.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 36.075,99 €, à Freguesia de Arcozelo para pagamento do Auto Nº 11 da
empreitada de “Ampliação da Sede de Junta”.
16. Comparticipação da Renda de Casa – cancelamentos e alteração de escalão de dez processos.
17. Apoio à Habitação Social - atribuição de subsídios no valor de 54.000,00€, referentes a 11 processos.
18. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas – dois processos.
19. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 3º Trimestre de 2011 – Empresa Municipal
de Desportos de Barcelos, E.E.M.
20. Para conhecimento: Relatório de Execução Orçamental relativo ao 4º Trimestre de 2011 – Empresa Municipal
de Desportos de Barcelos, E.E.M.
21. Regulamentos do Projeto Artístico. O P.A. - Projeto Artístico é uma iniciativa de educação pela arte da Câmara
Municipal de Barcelos, que contempla as seguintes atividades: Festival da Canção – versão de artista/cover: 15
de junho, às 21h30; Festival da Canção – Versão original: 16 de junho, às 21h30; 3 - espetáculo artístico de encerramento do ano letivo 2011/2012: 17 de junho, às 17h30; 4 - Festival de Dança: a realizar no âmbito da Festa
da Juventude (17 a 22 de julho), 17 de julho, às 22h00; 5 - Festival de Bandas: a realizar no âmbito da Festa da
Juventude (17 a 22 de julho) 18 e 19 de julho, às 22h00; 6- Encontro de Coros: a realizar no âmbito da Festa da
Juventude (17 a 22 de julho), 22 de julho, às 22h00.
22. Ratificação da decisão de contratar assessoria sobre o Plano de Promoção da Acessibilidade – Programa RAMPA.

Reunião de Câmara extraordinária de 11 de abril de 2012
1. Prestação de Contas do Exercício Económico de 2011.
2. 2ª Revisão às Opções do Plano e Orçamento do ano 2012.
3. Actualização do Inventário do Património Municipal.
4. Plano de Transportes Escolares para o ano lectivo de 2012/2013.
5. Ajuste Directo n.º 20/2012 - Aquisição de Serviços de Transporte Escolar para o ano lectivo de 2012/2013 - Autorização da despesa - Autorização da contratação da prestação de serviços e abertura do procedimento - Aprovação
das peças do procedimento pré-contratual. O valor estimado para este procedimento ascende a 2.562.238,50€,
acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor. Atendendo ao carácter plurianual da despesa a contratar, solicitar-se-á à Assembleia Municipal autorização para os encargos do ano 2013, que se estimam
em 1.537.343,10€.
6. Concurso Público n.º 04/2012 – Contratação da prestação de serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos para o ano letivo 2012/2013 - Aprovação do parecer prévio para a
contratação de serviços - Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro/Orçamento de Estado 2012 - Autorização da despesa e abertura do procedimento - Aprovação das peças do procedimento. O valor estimado para
este procedimento ascende a 1.558.845,00, acrescido do imposto sobre o valor acrescentado à taxa legal em vigor.
Atendendo ao carácter plurianual da despesa que se pretende contratar, solicitar-se-á à Assembleia Municipal
autorização para os encargos do ano 2013, que se estimam em 991.992,27€, acrescido do imposto sobre o valor
acrescentado à taxa legal em vigor.
7. Pedido de parecer prévio para a renovação de contratos de manutenção dos softwares da AIRC. Artigo 26.º da
Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
8. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de comunicações electrónicas televisão e internet. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
9. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de manutenção de elevador:
edifício Paços do Concelho - Ala Nascente. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de
Estado 2012.
10. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de manutenção de elevadores da Biblioteca Municipal. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
11. Ratificação de pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de Manutenção e Assistência Técnica à Unidade Despoluidora do Solo e da Água. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de
Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
12. Ratificação de pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de assistência
técnica ao equipamento de detecção 3M, situado na Biblioteca Municipal. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30
de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
13. Ratificação de pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de publicidade
institucional. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.
14. Concurso Público n.º 03/2012 – Aquisição de serviços de segurança e de vigilância humana para as instalações
do Município de Barcelos - Aprovação do parecer prévio para a contratação de serviços - Artigo 26.º da Lei n.º
64-B/2011, de 30 de Dezembro/Orçamento de Estado 2012 – Envio dos encargos plurianuais para aprovação à
Assembleia Municipal.
15. Participação do Município de Barcelos na constituição na Associação Privada de Fins não Lucrativos denominada por “BS – Barcelos Sénior, Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente”.
Adesão do Município de Barcelos à Associação Privada de Fins não Lucrativos denominada por “BS – Barcelos
Sénior, Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente”. Aprovação dos Estatutos
da Associação Privada de Fins não Lucrativos denominada por “BS – Barcelos Sénior, Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente”. Solicitação à Assembleia Municipal autorização prévia para o
Município de Barcelos participar na constituição e aderir à Associação Privada de Fins não Lucrativos denominada
por “BS – Barcelos Sénior, Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente”.
16 Conta de Situação Final. Empreitada de “Frente Fluvial Nascente”.

23. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços de recolha e tratamento
de resíduos contaminados. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.

17 Reconhecimento de Interesse Público Municipal de um equipamento desportivo – Campo de Futebol, propriedade da Freguesia, sito no lugar da Cruzinha, Freguesia de Pousa.

24. Pedido de parecer prévio para a renovação de contratos de serviços de limpeza em edifícios afectos aos serviços Municipais, com a ESSIEL. Artigo 26.º da Lei n.º 64-B/2011, de 30 de Dezembro – Orçamento de Estado 2012.

18. Atribuição de subsídio no valor de 12.850,00€, à Real Irmandade do Senhor Bom Jesus da Cruz para reparação
da instalação eléctrica no exterior do templo, na cúpula da torre e no adro da Igreja do Senhor Bom Jesus da Cruz.

25. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou o seguinte: cedência do Auditório
da Biblioteca Municipal - Isenção de taxas – Associação de Artesãos Galo; cedência do Auditório da Biblioteca
Municipal - Isenção de taxas – Escola Superior Tecnologia do IPCA; cedência de 200 lembranças – “Dia Nacional do
Motociclismo” – Associação Moto Galos de Barcelos.

19. Contratos de Desenvolvimento Desportivo com as seguintes associações desportivas do concelho: Gil Vicente Futebol Clube: 200.000,00 €; Santa Maria Futebol Clube: 40.000,00 €; Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”:
20.000,00 €; Clube de Futebol “Os Ceramistas”: 10.000,00 €; União Desportiva S. Veríssimo: 10.000,00 €; Assoc.
Recreat. C. Águias de Alvelos: 10.000,00 €; Clube Motogalos: 10.000,00 €; Óquei Clube de Barcelos: 50.000,00 €;
Basquete Clube de Barcelos: 60.000,00 €; Associação de Patinagem do Minho: 6.000,00 €; Associação Amigos da
Montanha: 15.000,00 €; Clube de Karaté de Barcelos: 5.000,00 €; Casa do Povo de Martim: 1.500,00 €.

26. Ratificação de despacho do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovou o seguinte: cedência de
apoio logístico da prova “Trilho dos Moinhos”, dos Amigos da Montanha; cedência de instalações – Junta
de Freguesia de Campo; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Agrupamento Escolas Gonçalo
Nunes; reparação circuito eléctrico – viatura QI – 33-10 – Requisição Nº A-275/DACT/DGFE; autorização
para realização do evento “Pequenos Grandes Poetas” com atribuição de prémios monetários no valor de
187,90 €; cedência de um autocarro para transporte de alunos à cidade de Braga no âmbito do evento
“Final Distrital do Concurso Nacional de Leitura”; cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Centro
Clínico Educacional; cedência do Auditório Municipal – Postulação de D. António Barroso; cedência de
instalações na Central de Camionagem para a realização de um evento social de angariação de fundos –
Associação AVC.
27. Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro dos Transportes e Equipamentos que, no exercício das suas
funções, aprovou o seguinte: cedência de transporte para a equipa de futsal feminino participar na 1ª mão das
meias-finais da Taça da Federação, em Penafiel – Núcleo Desportivo da Silva; cedência de transporte de obras da
exposição de Miguel Oliveira (Galeria Municipal de Arte) – EMEC.
28. Ratificação de despacho do Vereador do Pelouro do Turismo e Artesanato que, no exercício das suas funções,
aprovou o seguinte: cedência de vasos para as provas desportivas realizadas nos dias 14 e 15 de abril – Centro

20. Contrato de Desenvolvimento Desportivo. Apoio a Desportistas a Título Individual – Luís Filipe Martins Dias:
200,00 €.
21. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a freguesia de Moure e a EMD - Empresa Municipal
de Desportos de Barcelos, E.E.M., com vista à realização no concelho de Barcelos pela Freguesia de Moure do
evento “Concurso Combinado de Atrelagem/Open”.
22. Para conhecimento - Declaração sobre compromissos plurianuais e pagamentos e recebimentos em atraso.
Ratificação da proposta n.º 5: Alteração às peças do Concurso Público n.º 04/2012 – Contrato de prestação de
serviços de fornecimento de refeições nos estabelecimentos do 1.º CEB no concelho de Barcelos, para o ano letivo
2012/2013.

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

