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arcelos Cidade Medieval foi um tremendo sucesso. 
Batemos todos os recordes ao nível de participan-
tes, visitantes e retorno económico para o conce-

lho. Foi uma oportunidade única de promoção do Municí-
pio, da economia e, sobretudo, da beleza ímpar do nosso 
centro histórico. 

Mais uma vez, quisemos ser ousados e proporcionar o 
melhor Barcelos Cidade Medieval de sempre. Apostamos 
no aumento do número de dias, no crescimento do espa-
ço e, sobretudo, na tecnologia. Pela primeira vez, todos 
os visitantes puderam aceder ao programa e imagens do 
evento através dos seus telemóveis pessoais, o que cer-
tamente contribuiu para o recorde de participação que 
foi registado. Estimamos que mais de 100 mil pessoas te-
nham visitado Barcelos durante os quatro dias do evento 
e não tenho dúvidas que terão saído encantadas com a 
beleza da nossa cidade e a hospitalidade que carateriza 
os barcelenses.

Quero aproveitar para expressar o orgulho que sinto 
nas empresas do nosso Município. Pela sua irreverência, 
atitude e ousadia. Sinto que o tecido empresarial barce-
lense está mais vibrante do que nunca, e serve de inspi-
ração e exemplo aos demais municípios. Nas alturas de 
maior dificuldade, apostaram na inovação, na mudança e 
primaram pela diferença. O nosso executivo apoiou e pro-
moveu sempre a aposta na tecnologia. Defendíamos que 
esta era a chave para a diferenciação e crescimento eco-
nómico. As nossas expetativas não saíram defraudadas. 

B

Barcelos está na vanguarda do país.  
Os eventos turísticos atraem cada vez mais 

visitantes e as nossas empresas continuam a 
demonstrar uma capacidade de inovação e 

crescimento que orgulha todos os barcelenses.

TURISMO E INDÚSTRIA 
DEMONSTRAM A PUJANÇA 
DE BARCELOS

Todos nós, barcelenses, estamos de parabéns. Ainda 
recentemente, numa visita ao nosso Município, o Pri-
meiro-Ministro, António Costa, elogiou a aposta que 
realizamos na inovação, e considerou a qualificação 
dos recursos humanos como uma necessidade urgen-
te. Podem contar com o nosso executivo para isso. As 
empresas barcelenses sabem-no, e os nossos muníci-
pes também. 

Barcelos é hoje um município desenvolvido, com 
infraestruturas de enorme qualidade, e um dinamis-
mo empresarial e turístico único na nossa história. 
Como barcelense que sou, não me contento. Partilho 
com todos vocês a ambição, o desejo de fazer mais e 
melhor. Quero que Barcelos continue a crescer!
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oi inaugurada, no passado dia 10 de Junho, Dia de Portu-
gal, a Casa da Memória da Terra de Faria. A Casa da Me-
mória é um espaço do Património do povo que habita à 

volta do Monte da Franqueira, e que pretende a valorização dos 
saberes tradicionais, da salvaguarda e o reforço da identidade e 
da memória da terra, fonte de coesão e de desenvolvimento social.

No ato de inauguração, Miguel Costa Gomes, Presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, reforçou a importância daquele 
espaço, destacando que “o que estamos aqui a fazer é resguar-
dar, preservar a memória das ruínas de Faria e todo o patrimó-
nio arqueológico que está associado”.

Após os discursos e apresentações do Presidente da Junta da 
União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, José Luís 
Arantes, e do Presidente do Grupo Alcaides de Faria, Manuel 
Luís Lomba, foram inauguradas as duas exposições que cons-
tam na Casa da Memória: uma retrospetiva do primitivo Grupo 
Alcaides de Faria, da sua atividade e seu legado, e uma exposi-
ção de Arqueologia sobre o Castelo de Faria na Idade Média.

No mesmo dia, teve lugar um Concerto Comemorativo do 
Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, 
pela Banda de Oliveira, no Largo Dr. Matias Lima.

DIA DE PORTUGAL 
CELEBRADO COM 
INAUGURAÇÃO  
DA CASA DA MEMÓRIA  
DA TERRA DE FARIA O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa Gomes, inaugurou a Casa da 

Memória da Terra de Faria, em Faria, no dia em que também se comemorou o Dia da Freguesia

F

F oram inauguradas, no passado dia 9 de junho, em Aba-
de de Neiva, as novas instalações da empresa Kristaltek. 
A inauguração das instalações da empresa de mecânica 

de precisão esteve a cargo do Primeiro-Ministro, António Costa, 
e do Presidente da Câmara de Barcelos, Miguel Costa Gomes. 
António Costa congratulou a Kristaltek pela forte aposta na ino-
vação, que o Primeiro-Ministro considera a chave do sucesso 
para qualquer empresa e para a economia. O Primeiro-Minis-
tro apelou, ainda, ao investimento na qualificação dos recursos 
humanos e valorizou os resultados recentes da economia por-
tuguesa, não deixando, contudo, de apelar à “continuação do es-
forço, trabalho e investimento”.

ANTÓNIO COSTA INAUGUROU  
NOVAS INSTALAÇÕES DA KRISTALTEK

“Esta é mais uma prova de que Barcelos se 

encontra na linha da frente da indústria da 

tecnologia de ponta. A Câmara orgulha-se e 

apoiará sempre empresas como a Kristaltek, 

que contribuem para a criação de postos de 

trabalho e dinamização do concelho”.

Miguel Costa Gomes
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DESTAQUE

ealizou-se, entre os dias 1 e 4 de junho, a IV edição 
de “Barcelos Cidade Medieval”. A edição de 2017 
do evento primou pelas novidades introduzidas, 

nomeadamente com o lançamento de uma aplicação mó-
vel – Barcelos Cidade Medieval – disponível para Android 
e IOS, que reúne todas as informações relevantes acerca 
da iniciativa, aproximando assim o evento dos visitantes. 
Mas as novidades estenderam-se, também, à dimensão 
do espaço e ao número de expositores presentes. Desde 
2014 que o “Barcelos Cidade Medieval” tem crescido, quer 
no número de visitantes, quer no número de mercadores. 
A edição deste ano contou com cerca de 100 artesãos, aos 
quais se somaram as dezenas de figurantes e voluntários 
e sete grupos de teatro locais e várias associações barce-
lenses. O espaço foi também ele aumentado, invadindo 
o estacionamento ao fundo do Restaurante Turismo e o 
antigo Largo dos Bombeiros.

Outra das grandes novidades introduzidas na edição 
deste ano prendeu-se com a integração do Dia Mundial 

IV EDIÇÃO DE 
BARCELOS 

CIDADE 
MEDIEVAL 

TROUXE MUITAS 
NOVIDADES

R



O evento implicou um investimento de aproximadamente 22 mil 
euros. Miguel Costa Gomes prevê que o retorno económico para 
o concelho tenha sido bastante superior a este valor, tendo em 
consideração as mais de 100 mil pessoas que marcaram presença 
durante os 4 dias do evento.
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da Criança na iniciativa, com a realização de visitas guiadas, ofi-
cinas, horas do conto e jogos tradicionais. 

O Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Cos-
ta Gomes, mostrou-se extremamente satisfeito com a adesão 
registada, bem como com as opiniões deixadas por todos os vi-
sitantes. O autarca congratulou-se por um “evento que superou 
as maiores expetativas, tendo alcançado números históricos de 
visitantes e retorno económico para o concelho. Não temos dú-
vidas que este foi o melhor e mais bem-sucedido Barcelos Cida-
de Medieval de sempre!”.  

Estima-se que durante os 4 dias do evento, mais de 100 mil 
pessoas tenham visitado o recinto de “Barcelos Cidade Medieval”, 
registando-se ainda a presença em massa dos habitantes do mu-
nicípio, mas também dos concelhos vizinhos e até de Espanha. 
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Miguel Costa Gomes, Presidente da Câmara Municipal de Bar-
celos, inaugurou, no passado dia 4 de junho, os Parques de La-
zer “Santa Lucrécia”, em Aguiar, e “Senhora do Ó”, em Quintiães. 
Estes dois novos equipamentos de lazer, que prometem fazer as 
delícias das crianças e jovens, tiveram o custo total de 100 mil 
euros e foram concluídos no espaço de um ano. Miguel Costa 
Gomes congratulou o Presidente da Junta de Freguesia, Antó-
nio Pereira, pela “boa gestão dos recursos financeiros”, que per-
mitiu que a totalidade dos custos da obra fosse suportada pelos 
fundos provenientes do protocolo dos 200% que este executivo 
implementou. António Pereira era um homem visivelmente 
orgulhoso daqueles dois novos espaços que, de acordo com o 
autarca, comprovam que “1 euro bem aproveitado na mão de 
autarcas que têm vocação e que pensam em servir as freguesias 
consegue de facto render bastante!”

QUINTIÃES E AGUIAR INAUGURAM 
DOIS NOVOS PARQUES DE LAZER

O projeto All Aboard, desenvolvido pelo professor Carlos Sousa 
e pelos alunos do Agrupamento de Escolas do Vale do Tamel foi 
o grande vencedor do prémio “Portugal, País de Excelência em 
Engenharia”, promovido pela COTEC em parceria com o gover-
no português. O All Aboard consiste numa plataforma de ensino 
de programação e robótica, de baixo custo e dinamizado através 
de aulas interativas. O projeto visa responder à falta de recursos 
humanos específicos na área de tecnologias e ao elevado custo 
dos materiais de robótica. O produto foi já testado e avaliado 
pelo professor Carlos Sousa num projeto de Mestrado do Insti-
tuto Politécnico do Cávado e do Ave, tendo recebido excelentes 
críticas e resultados, sendo, por essa razão, expectável a sua in-
trodução como ferramenta de referência nas escolas.

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO VALE DO 
TAMEL VENCE PRÉMIO “PORTUGAL, PAÍS 
DE EXCELÊNCIA EM ENGENHARIA”

O grupo de alunos e o professor Carlos Sousa receberam a distinção das mãos do Secretário de 
Estado da Educação, João Costa.

Foi aprovado, em reunião de Câmara realizada no dia 19 de mar-
ço, a elaboração do Plano de Pormenor do Centro Hospitalar de 
Barcelos. O Plano integra a instalação do Centro Hospitalar e 
respetivas acessibilidades, fazendo a articulação da rotunda da 
fonte cibernética com a rotunda do estádio, e ainda o correto 
desenvolvimento urbano entre a zona central da cidade e os 
espaços residenciais a poente, harmonizados por um corredor 
verde que integrará o futuro parque verde urbano da cidade.

Foram inauguradas pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Barcelos, Miguel Costa Gomes, e pelo Presidente da Junta de 
Freguesia da Pousa, Arnaldo Sousa, as obras de requalificação 
do Cruzeiro da Igreja Paroquial e respetiva área envolvente. O 
Presidente da Junta agradeceu o apoio do executivo, que supor-
tou, na totalidade, os custos da obra, que totalizaram cerca de 70 
mil euros. Miguel Costa Gomes destacou a disponibilidade total 
e empenho do Município em contribuir para o “desenvolvimen-
to e melhoramento da qualidade de vida dos cidadãos”. O pároco 
da freguesia, Aurélio Ribeiro, também marcou presença e proce-
deu à bênção do local, que vê assim devolvida a dignidade que o 
seu simbolismo merece.

INAUGURADAS OBRAS DE 
REQUALIFICAÇÃO DO CRUZEIRO  
DA IGREJA PAROQUIAL DA POUSA

PLANO DE PORMENOR PARA O CENTRO 
HOSPITALAR DE BARCELOS APROVADO

No âmbito da Semana do Ambiente, celebrada entre os dias 3 e 
8 de junho, a Câmara Municipal de Barcelos dinamizou diversas 
atividades relacionadas com a natureza, com o objetivo de alertar 
para as potencialidades e valorização do património ambiental. 

Centenas de barcelenses participaram nas várias iniciati-
vas realizadas, como a descida do rio Cávado em canoa, a ca-
minhada nas margens do rio, o Desfile Ecológico, a projeção de 
diversos filmes associados ao tema “Património Ambiental de 
Barcelos”, um espetáculo musical de Filipe Pinto, uma Mostra de 
Produtos Biológicos e ainda inovadores workshops de infusões 
e flores comestíveis. 

SEMANA DO AMBIENTE CELEBRADA  
COM DIVERSAS ATIVIDADES
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DELIBERAÇÕESDD
  REUNIÃO DO EXECUTIVO - 27 DE MARÇO DE 2017  

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB (5 Alunos – 
Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação 
em 50% da refeição) e ensino pré-escolar (3 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição 
gratuita). 

2.  Acordo de Colaboração com o Grupo Etnográfico de Danças e Cantares da 
Associação Desportiva, Recreativa e Cultural de Gilmonde.

3.  Atribuição de subsídio, no valor de de 500,00 euros, ao Grupo Cultural e 
Etnográfico de Aldreu para comparticipar dois workshops – “Broa de milho 
no forno elétrico” e “Tosquia da Ovelha”.

4.  Adenda Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Rancho 
Folclórico de Santa Maria de Moure.

5. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
6. Transporte em ambulância.
7. Aceitação de doação.
8. Acordos de Colaboração com os Grupos de Teatro do concelho – 2017.
9.  Contrato de Patrocínio 2017 entre o Município de Barcelos e Joaquim Filipe 

Vilarinho Rodrigues.
10.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: quatro novos processos; sete proces-

sos reavaliados – continuidade do valor do apoio; cinco processos reavalia-
dos – aumento do valor do apoio; e dez processos reavaliados – diminuição 
do valor do apoio.

11.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Junta de Freguesia de 
Abade de Neiva para proceder à construção de passeios pedonais na Rua da 
Estrada (antiga E.N. 103).

12.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.800,00€, à Junta de Freguesia de 
Aborim, para proceder à requalificação do cemitério da freguesia.

13.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.425,00€, à Junta de Freguesia de 
Aldreu, para proceder a obras de requalificação e ampliação do cemitério 
da freguesia.

14.  Atribuição de subsídio, no valor de 12.800,00€, à Junta de Freguesia de 
Cambeses, para proceder ao alargamento e construção de muros, pavimen-
tação e grades da ponte, na Rua do Rio Este.

15.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.950,00€, à Junta de Freguesia de 
Fornelos para proceder à construção de muros de suporte na Travessa das 
Cavadas e na Rua da Copeira e Rua de Santa Catarina.

16.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, à Junta de Freguesia de 
Galegos Sta Maria para proceder a obras de alargamento do cemitério da 
freguesia.

17.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Junta de Freguesia de 
Pousa, para proceder à requalificação do Largo da Igreja.

18.  Atribuição de subsídio, o valor de 9.900,00€, à União de Freguesias de Cam-
po e Tamel S. Pedro Fins para proceder a obras de ampliação do cemitério 
da freguesia de Campo.

19.  Atribuição de subsídio, no valor de 13.150,00€, à União de Freguesias de 
Creixomil e Mariz para proceder à instalação de uma rede de abastecimento 
de águas na Rua das Emproas, na freguesia de Mariz.

20.  Atribuição de subsídio, no valor de 7.500,00€, à União de Freguesias de 
Silveiros e Rio Covo Sta Eulália para proceder ao alargamento, construção 
de muros e pavimentação da Rua da Sobreira, em Silveiros.

21.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à União de Freguesias de 
Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte, para proceder à construção da Casa 
Mortuária em Tamel Sta Leocádia.

22.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à União de Freguesias de 
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães, para proceder à constru-
ção de um novo acesso ao cemitério de Monte Fralães.

23.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, à União de Freguesias de Vila 
Cova e Feitos, para proceder à pavimentação da Rua do Engenho, em Feitos.

24.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, ao Centro Social e Paroquial de 
Fragoso, para proceder a obras de remodelação no edifício sede.

25.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, ao Centro Social e Paroquial 
de Arcozelo, para proceder a obras de remodelação e modificação em algu-
mas áreas do edifício.

26. Atribuição de transporte em ambulância para pessoa com deficiência.
27.  Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
28.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União de Fregue-

sias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro) para a 
realização do evento “Festa das Cruzes 2017”.

29.  Associação de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero Urbano. Nomea-
ção de Representantes.

30.  Ratificação de despachos proferidos pelo Senhor Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Miguel Jorge da Costa Gomes, que aprovaram o seguinte: 1 - Reali-
zação de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: Disponibilização de 
120 grades de proteção, pódio, um estrado, tendas e cedência de 30 rolos 
de fita de sinalização, solicitados pela ARCA – Associação Recreativa e Cul-
tural de Arcozelo para a realização do evento “ARCA CHALLENGE BTT/TRAIL”; 
Cedência de espaço na Avª da Liberdade solicitado pelo Amigos da Montanha 
para a realização do evento de sensibilização ambiental “Olá Primavera”; 
Disponibilização de um monitor para uma sessão de aquecimento físico aos 
participantes no evento “Trail Expedição a S. Gonçalo”, organizado pela 
Associação Experienciar; Disponibilização de grades de proteção solicitadas 
pela Junta de Freguesia de Várzea para o evento “Feira Franca de S. Bento”; 
Cedência do Auditório Municipal, ao “IEFP - Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional, I.P. - Centro de Emprego de Barcelos”, para a realização de 
duas sessões de divulgação do “Curso de Informação e Animação Turística 
na Modalidade Vida Ativa Jovem”, no dia 14 de março.

31.  Ratificação de Despachos proferidos pela Sra. Vice-Presidente da Câmara 
Municipal, Dra. Armandina Saleiro, que aprovaram o seguinte: 1 - Cedência 
de grupos culturais às instituições que os solicitaram para as atividades 
que pretendem desenvolver, no âmbito dos Acordos de Colaboração cele-
brados com os mesmos: Associação de Pais de Negreiros – cedência de um 
atuação do Coral Magistrói (registo 11788/17); Associação Clube Moto Galos 
– cedência de uma atuação da Banda de Oliveira (registo 5649/17); Centro 
Social e Paroquial de Fragoso – cedência de uma atuação da Associação 
D’Improviso (registo 6151/17); Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – 
cedência de uma atuação da Banda de Oliveira (registo 12014/17); Tertúlia 
Barcelense – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico do Centro 
Social de Aguiar (registo 12460/17); União das Freguesias de Milhazes, Vilar 
de Figos e Faria – cedência de uma atuação da Capoeira – Companhia de 
Teatro (registo 10772/17); Associação de Pais da EB1/JI de Fraião (Moreiros) 
– cedência de uma atuação da Associação Vamos a Isso (registo 14098/17); 
Associação Cultural, Recreativa e Desportiva de Alvito S. Martinho - cedên-
cia de uma atuação da Magistuna – Coral Magistrói – (registo 12185/17); 
União das Freguesias de Durrães e Tregosa – cedência de uma atuação do 
Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure (registo 13985/17); 2 - Cedência 
temporária de escolas e jardins de infância do concelho: - Associação de 
Pais do Centro Escolar de Arcozelo – cedência das instalações do Centro 
Escolar de Arcozelo, no dia 18/03/2017 (registo 15964/17); 3 - Cedência/
Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: Cedência de 
galo médio, bandeira do Município e publicação sobre o figurado À EB1/JI de 
Milhazes (registo 15419/17); Cedência de give aways à real Associação de 
Braga (registo 7636/17); 4 - Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico 
a entidades: XIII Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos: transporte 
dos alunos dos Agrupamentos de Escolas Gonçalo Nunes, Barcelos, Vila 
Cova e Vale do Tamel (registo 12541/17); Cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal, à “ATAHCA – Associação de Desenvolvimento das Terras Altas do 
Homem, Cávado e Ave”, para a realização de sessão de divulgação do pro-
jeto EMER-N, financiado pelo Programa Operacional Regional NORTE 2020 
através do FEDER, no dia 14 de março; Cedência do Auditório Municipal, ao 
“Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria”, para a realização de “Sessão 
sobre arbitragem de consumo e sobreendividamento”, dirigida a alunos do 
10.º ao 12.º anos, no dia 20 de março.

 REUNIÃO DO EXECUTIVO - 10 DE ABRIL DE 2017 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino 
pré-escolar.

2.  Atribuição de subsídio no valor 609,00€ à Junta de Freguesia de Macieira 
para pagamento a tarefeira.

3.  Atribuição de subsídio no valor 1.281,00€ à Junta de Freguesia de Carvalhal 
para pagamento a tarefeira.

4.  Atribuição de subsídio no valor de 1.623,35€ à Associação de Pais da EB2,3 
Rosa Ramalho – Projeto “E-ducAtion”.

5.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação do Centro Escolar António Fogaça.  

6. Transporte em ambulância.
7. Cedência das instalações do Teatro Gil Vicente à APAC.
8. Apoio ao Arrendamento Habitacional
9.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de Pais 

e a ACIB “Programa de Animação de Páscoa”.
10.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de Airó 

para proceder à ampliação e remodelação da Casa Mortuária. 
11.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Cossou-

rado para proceder às obras de reconstrução do edifício da Sede de Junta.
12.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Galegos S. 

Martinho para proceder a obras de alargamento, drenagem de águas pluviais e 
pavimentação das Ruas de Real, Alberto Pinto e Fonte Nova.

13.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Gil-
monde para proceder às obras de requalificação e alargamento das Ruas dos 
Carvalhos, do Sandim e muros de suporte na Rua da Devesinha.

14.   Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ Junta de Freguesia de Macieira de 
Rates para proceder a obras de melhoramento no campo de jogos.

15.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de Ma-
nhente para proceder às obras de alargamento, construção de passeios e 
pavimentação da Rua das Escolas (E.M. 557).

16.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Mar-
tim para proceder à obra de pavimentação da Rua de Janes, Travessa da 
Boucinha e Rua Nova de acesso à USF de Martim. 

17.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Paradela para proceder à requalificação das antigas ruínas da Igreja e do 
cemitério de Paradela. 

18.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Re-
melhe para proceder à obra de ampliação do cemitério da freguesia.

19.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Roriz 
para proceder ao alargamento e construção de muros na Travessa do Roque. 

20.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Tamel 
S. Veríssimo para proceder às obras de alargamento, drenagem de águas 
pluviais e pavimentação das Ruas das Amoras e dos Corações e Travessa 
Irmãos Gomes.

21.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Barce-
los, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para proceder a obras de 
pavimentação da Rua de S. Simão, em Vila Frescaínha S. Pedro.

22.  Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ à Associação dos Marujos de Barcelos. 
23.  Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00€ à Real Irmandade do Senhor 

Bom Jesus da Cruz para a realização e apresentação dos “Tapetes de Flores 
Naturais” no Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ à Fábrica da Igreja de Santa 
Maria de Faria para obras de conservação e restauro da igreja. 

25.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ ao Centro Social de Remelhe 
para proceder a obras de remodelação no edifício sede.

26. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
27.  Pedido de Colaboração IPCA – Diretor de Fiscalização de Obras Públicas. 

Ratificação de Despacho.
28.  INFORMAÇÃO Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. 
29.  Aquisição de Serviços de Transportes Escolares para o ano letivo de 

2017/2018. Autorização da despesa e abertura do procedimento. Aprovação 
das peças do procedimento. Assunção de encargos/compromissos pluria-
nuais para o ano de 2018.

30.  Projeto do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana da ARU Barcelos 
Nascente Um.

31. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
32. Alteração ao Mapa de Pessoal previsto para 2017.
33.  Adenda ao Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Municí-

pio de Barcelos e a Federação Portuguesa de Natação [janeiro a julho de 2017].
34.  Minuta de Acordo de Colaboração para a Certificação da Olaria e Figurado de 

Barcelos a outorgar entre o Município de Barcelos e ADERE-CERTIFICA, LDA.
35.  Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano do Município de Barcelos 

[PEDU]. Adenda - Ratificação. Remessa à Assembleia Municipal.
36.  Regulamento de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos. Projeto 

de Alteração.
37.  Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos. 

Projeto de Alteração. 
38.  Regulamento Municipal de Apoio à Habitação Social do Município de Barce-

los. Projeto de Alteração.
39.  Regulamento Municipal de Apoio ao Arrendamento Habitacional no Municí-

pio de Barcelos. Projeto de Alteração.
40.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Miguel Jorge da Costa Gomes que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - 
Cedência de instalações: Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao 
“Partido Comunista Português – Comissão Concelhia de Barcelos”, para a 
realização de “Plenário do Partido Comunista Português”, no dia 25 de mar-
ço; Cedência de seis tendas, à “Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo 
– ARCA”, para a realização do “ARCA CHALLENGE – BTT/TRAIL”, no dia 26 de 
março; Cedência do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação de Futebol 
de Braga”, para a realização de “Jogo do Torneio de Apuramento Sub-19 da 
UEFA, Portugal/Polónia, no dia 28 de março; Cedência do Estádio Cidade de 
Barcelos, ao “Gil Vicente Futebol Clube”, para a realização da “10.ª Edição 
do Torneio de Futebol de Veteranos”, no dia 29 de abril; Cedência do Estádio 
Adelino Ribeiro Novo, à “Associação Futebol Veteranos Minho”, para a reali-
zação da “Final da Taça da AFVM”, no dia 29 de abril. 2 - Cedência de apoio 
logístico/técnico a entidades: Cedência de 210 grades de proteção, 190 
cones de sinalização, 3 kit’s de recolha seletiva de 240 l e 6 Big Bag’s, bem 
como dois pontos de luz e um ponto de água, na Avª da Liberdade, solicita-
dos pela Associação Amigos da Montanha, para o evento “Meia Maratona de 
Barcelos”; Cedência de 2 abrigos de passageiros existentes em estaleiro à 
Junta de Freguesia de Lama; Disponibilização de 70 m3 de betuminoso a frio 
solicitado pela Junta de Freguesia de Carapeços, para pavimentação das 
Ruas de Samil e Travessa da Mamoa; Autorização para que a execução dos 
trabalhos de pintura de “entrada de garagem” na Rua Irmã de S. Romão, 
nº 85, seja efetuada pelos serviços do Município; Cedência de 220 vasos 
decorativos e respetivo transporte do Horto Municipal para o Estádio Cidade 
de Barcelos, para a realização de um evento organizado pela ACIB; Cedência 
de apoio logístico, nomeadamente autorização da despesa para a realização 
de dois episódios da série “Camiños de Irmandade”, organizada pela RTP e 
TV Galiza, constante do seguinte: 10 quartos singles para os dias 30 e 31 de 
Março, 10 jantares para o dia 30 de Março, 10 almoços e 10 jantares para o 
dia 31 de Março e 10 almoços para o dia 1 de Abril; Disponibilização de pon-
tos de água e luz na zona ribeirinha de Barcelos, solicitados pela Associação 
Académica do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, para a realização da 
Queima do Galo; Disponibilização de meios para a colocação de uma tribuna 
do Cortejo Académico – Queima do Galo 2017, solicitado pela Académica do 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave. 3 - Cedência/Oferta de peças de 
artesanato e /ou publicações do Município, no âmbito da promoção turística 
de Barcelos: disponibilização de 8 galos médios para oferecer aos represen-
tantes presentes no Torneio de Apuramento Sub 19 de Futebol, que se reali-
zou no Estádio Cidade de Barcelos; Cedência de 8 galos médios solicitados 
pelo IPCA para o evento “Dia D – Conversas sobre Design”; Disponibilização 
de 120 give-aways para o 39º Encontro dos Ex-militares do R.I.T. de Tomar, 
solicitados pela organização do convívio.

41.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal, Dra. Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 
- Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração cele-
brados com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades 
que pretendem desenvolver: Junta de Freguesia de Aldreu- cedência de 
uma atuação do grupo de teatro “Amigos do Pato” (registo 8055/17); Junta 
de Freguesia de Alvelos – cedência de uma atuação do Grupo de Danças e 
Cantares de Barcelos (registo 7745/17); Grupo Folclórico Juvenil de Galegos 
Santa Maria – cedência de uma atuação do grupo de teatro “Pioneiros da 
Ucha” (registo 16619/17); Junta de Freguesia de Remelhe – cedência de uma 
atuação do Grupo Folclórico de Santa Eulália de Oliveira (registo 7398/17); 
- TPC – cedência de uma atuação do grupo de Teatro de Balugas (registo 
18279/17); Paróquia de S. Bento da Várzea – cedência de uma atuação do 
Coro de Câmara da Banda Musical de Oliveira (registo 17350/17); Bombeiros 
Voluntários de Barcelos – cedência de uma atuação do Coro de Câmara de 
Barcelos e da Banda Musical de Oliveira (registo 16054/17); Leo Clube de Bar-
celos – cedência de uma atuação do Grupo Folclórico de Barcelinhos (registo 
17971/17). 2 - Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do 
Município: Cedência de publicações do Município – Barcelos Sketchbook – à 
paróquia de Santa Maria Maior (registo 16951/17); Cedência de give aways, 
publicação do Município – Figurado – e um galo médio a um atleta de Bar-
celos que participa no Campeonato Mundial de Natação de Desporto Escolar 
na Hungria (registo 19595/17). 3 - Realização de eventos/iniciativas/ apoio 
logístico a entidades: Cedência de quatro mesas e de duas tendas, à “APAC 
– Associação de Pais e Amigos de Crianças”, para a realização de “Feira 

Solidária”, no dia 1 de abril; Cedência de transporte solicitado pela artesã 
Júlia Côta, para a sua deslocação a Lisboa, a fim de participar no Programa 
“Conversa de Mulheres – kuriakos TV”.

42. Aprovação da Ata em Minuta.

 REUNIÃO DO EXECUTIVO - 19 DE ABRIL DE 2017 

1. Prestação de Contas do Exercício Económico de 2016.
2. 2.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano de 2017.
3. Atualização do Inventário do Património Municipal.
4.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal. Empresa Kristaltek - Laser 

e Mecânica de Precisão, Lda.
5. R econhecimento de Interesse Público Municipal. Empresas Berfertex, Tece-

lagem e Comércio de Malhas, Lda. e Onze Cores - Tinturaria e Acabamentos 
Têxteis, Lda.

6.  Retificação da Proposta n.º 39, que aprovou a desafetação de uma parcela 
de terreno do domínio público municipal, sita na Zona Industrial da Fregue-
sia da Pousa.

7.  Autorização genérica para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 16.º da Lei 
n.º 73/2013, de 3 de setembro. Isenções e reduções de taxas. Aditamento 
ao artigo 17.º das Normas de Execução Orçamental das Grandes Opções do 
Plano e Orçamento para 2017.

8. Isenções de taxas. Processos concluídos.
9. Isenções de taxas. Processos não concluídos.

 REUNIÃO DO EXECUTIVO - 24 DE ABRIL DE 2017 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensi-
no Básico: 1 Aluno – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% do valor da 
refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição 
gratuita. 

2.  Atribuição de subsídio no valor 2.037,00€ à Junta de Freguesia da Várzea  
para pagamento a tarefeira.

3.  Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) para o ano letivo 2016/2017.

4. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
5.  Acordos de Colaboração com os Grupos/Associações Culturais do concelho – 

2017.
6.  Acordo de Colaboração com a Universidade do Porto – Universidade Júnior 

2017.
7. Transporte em ambulância.
8.  Processo n.º CP/E0154A/DOPM – Centro Escolar da Várzea. Ratificação do 

despacho exarado em 18/04/2017.
9.  Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
10. Aceitação de doação.
11.  Atribuição de subsídio no valor de 13.120,00€ à Junta de Freguesia de Aldreu 

para proceder a obras de ampliação do Cemitério – 2ª fase.
12.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Bar-

celinhos para proceder ao alargamento e construção de muros de vedação 
da Rua dos Sobreiros. 

13.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Carvalhas para proceder a obras de construção de muros de vedação e de 
suporte no campo de jogos da freguesia.

14.  Atribuição de subsídio no valor de 11.650,00€ à Junta de Freguesia de Cris-
telo para proceder a obras de pavimentação da Rua da Chafarrica, Rua e 
Travessa do Boucelão.

15.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Fra-
goso para proceder a obras de drenagem de águas pluviais e pavimentação 
das Ruas das Casinhas e do Redondinho. 

16.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Lama 
para proceder a obras de alargamento, drenagem de águas pluviais, pavi-
mentação e passeios pedonais, da Rua da Igreja. 

17.  Atribuição de subsídio no valor de 7.250,00€ à Junta de Freguesia de Pereira 
para proceder a obras de construção da cobertura da bancada do campo de 
jogos da freguesia.

18.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Pere-
lhal para proceder à pavimentação da Rua Freixo Vasco.

19.  Atribuição de subsídio no valor de 6.300,00€ à União de Freguesias de 
Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para proceder a 
obras de reparação e manutenção no edifício da Escola EB1 de Vila Boa.

20.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Carreira e Fonte Coberta para proceder a obras de requalificação da Rua 
Arqto Borges Vinagre (2ª fase) – C.M. 1085. 

21.  Atribuição de subsídio  no valor de 10.000,00€ à União de Freguesias de 
Creixomil e Mariz para construção de instalações sanitárias que servirá de 
apoio à população em geral, nomeadamente aos utilizadores do cemitério, 
apoio à capela mortuária e outras atividades da comunidade.

22.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à União de Freguesias de Mi-
lhazes, Vilar de Figos e Faria para proceder a obras de drenagem de águas 
pluviais na Rua dos Artesãos, em Milhazes. 

23.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Se-
queade e Bastuço (S. João e Sto Estevão) para proceder a obras de alargamen-
to e pavimentação da Rua de Prameira, em Bastuço Sto Estevão.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Vila 
Cova e Feitos para proceder a obras de alargamento e pavimentação das 
Ruas da Largateira, de Casal Balteiro e dos Tamanqueiros, em Vila Cova. 

25.  Atribuição de subsídio no valor de 800,00€ à Delegação de Barcelos da 
Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra para a participação nas co-
memorações do “Dia de Portugal” e “Dia dos Combatentes” que se realizam 
em Lisboa. 

26.  Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ à Associação Cultural e Recreativa 
Feira da Isabelinha que procedeu à realização das provas de BTT, Trail, Mini 
Trail e Caminhada, as quais constavam do cartaz das Festas da Isabelinha e 
que habitualmente eram realizadas por outra Associação.

27. Pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. Ratificação.
28.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Medi-

das de Apoio I-A, I-B, II-A, II-B, entre o Município de Barcelos e a Associação 
Clube Moto Galos de Barcelos.

29.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Me-
dida de Apoio I-A e Medida de Apoio I-B, entre o Município de Barcelos e a 
Associação de Para-Quedistas do Vale D’Este.

30.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Me-
dida de Apoio III, entre o Município de Barcelos e a Associação Desportiva 
Cultural e Recreativa Águias de S. Mamede.

31.  Reunião ordinária do órgão de Gestão do GAL da ATAHCA - [ASSOCIAÇÃO DE 
DESENVOLVIMENTO DAS TERRAS, ALTAS DO HOMEM, CÁVADO E AVE]. Ratificação.

32.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, 
Miguel Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: 1 - Realização 
de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: Cedência de duas gara-
gens do Estádio Cidade de Barcelos, à “Associação Académica do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave – A.A.I.P.C.A.”, para a construção de carros 
alegóricos no âmbito do cortejo académico inserido na “Semana Académica 
do I.P.C.A. – Queima do Galo – Barcelos 2017”, nos dias 20 a 22 de abril; 
Cedência do Salão Nobre, ao “Grupo de Acção Social Cristã – G.A.S.C.”, para 
a realização de “Sessão Solene de Assinatura de Protocolo de Parceria no 
Âmbito do Núcleo Consultivo Local – Projeto SER”, no dia 21 de abril; Cedên-
cia do Salão Nobre, à “Sociedade Columbófila do Souto”, para a realização 
da entrega do “Troféu Festa das Cruzes” ao vencedor da prova internacional 
de “Minglanilla”, no dia 1 de maio; Cedência do Auditório da Biblioteca Muni-
cipal, à “Unidade de Psico-Oncologia – Barcelos” da “Liga Portuguesa Con-
tra o Cancro – Núcleo Regional do Norte”, para a realização de conferência 
subordinada ao tema “Educação para a Saúde”, no dia 5 de maio; Cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Equipa Local de Intervenção ELI7 
– Barcelos/Esposende” do “Serviço Nacional de Intervenção Precoce na 
Infância”, para a realização de “Ação de Sensibilização/Consciencialização 
para as Modificações Inerentes à Transição do Pré-Escolar para o 1.º Ciclo”, 
no dia 25 de maio; Cedência de 130 almoços e 130 lanches no dia 8 de Abril 
e 50 almoços e 50 lanches no dia 9 de Abril, no âmbito do “Campeonato Na-
cional de Bócia”; Cedência de grades de proteção, equipamentos para lixo 
indiferenciado e de recolha seletiva, bem como limpeza do local, solicitado 
pela Associação Académica do IPCA para a realização da Queima do Galo 
2017; Cedência de 2 galos de tamanho grande e duas biografias de Rosa Ra-
malho, solicitadas pelos Veteranos do Gil Vicente Futebol Clube; Atribuição 
de uma medalha de honra da Cidade de Barcelos no âmbito das Comemo-

rações do 25 de Abril; Disponibilização de meios técnicos e humanos para o 
corte de relva da Escola Secundária Alcaides de Faria; Disponibilização de 3 
peças de artesanato médias, três livros alusivos ao Roteiro do Figurado e 
50 give-aways, solicitados pelo Grupo Desportivo e Recreativo de Campo; 
Cedência de uma bandeira do Município, solicitada pelo Centro de Solidarie-
dade Social de S. Veríssimo. 2 - Cedência/Oferta de peças de artesanato e /
ou publicações do Município: Cedência de 30 livros de autores barcelenses 
solicitados pelos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos; Cedência de 60 gi-
ve-aways ao Club de Ténis Escola Secundária Alcaides de Faria para a Torneio 
de Ténis Sub14 e Sub18. 

33.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal, Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência 
de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com 
os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pre-
tendem desenvolver: Banda Musical de Oliveira – cedência de uma atuação 
da Capoeira (registo 20158/17); Junta de Freguesia da Lama – cedência de 
uma atuação da Banda Musical de Oliveira (registo 21050/17); Comissão 
Organizadora das XIV Jornadas Culturais da LAma – cedência de uma 
atuação da Associação Coral Magistrói (registo 21048/17); Associação Social 
Cultural e Recreativa de Alheira – cedência de uma atuação da Banda do 
Galo (registo 21575/17); Junta de Freguesia de Aborim – cedência de uma 
atuação do Grupo Amigos da Concertina (registo 22343/17). 2 - Cedência/
Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: Cedência de 
peças de artesanato – give-aways – à Escola Dr. Francisco Sanches (registo 
20188/17); Cedência de artesanato (galo médio e give-aways) e publicações 
do Município a um atleta barcelense que participou no Mundial de Natação 
de Desporto Escolar na Hungria (registo 15614/17). 3 - Realização de eventos/
iniciativas/ apoio logístico a entidades: Fórum Igualdade de Género – Tra-
balho Digno – publicações e peças de artesanato para oferta aos oradores 
e moderadores (Registo 22352/17); Iniciativa “Os melhores alunos na 
UMinho”, promovida pela Universidade do Minho – disponibilização de um 
autocarro para o transporte dos alunos de Barcelos (registo 19631/17); Ce-
dência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Idea Business – Associação 
para o Desenvolvimento, Inovação e Gestão Empresarial e Social”, para a 
realização de um colóquio subordinado ao tema “O Contabilista, a Tecnolo-
gia e as Taxonomias”, no dia 7 de abril; Cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal, à associação “Momentos de Sabedoria – N.E.E. Barcelos”, para 
a realização da conferência de lançamento do livro “Afinal, Quem Somos?”, 
pelo seu autor, o professor universitário Moacir Lima, no dia 18 de abril; 
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Tertúlia Barcelense”, para 
a realização de “Conferência Sobre Violência Doméstica”, no dia 19 de abril; 
Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à “Associação de Pais e Amigos 
das Crianças – A.P.A.C.”, para a realização da atividade solidária “Aula de 
Zumba”, no dia 22 de abril.

34. Aprovação da Ata em Minuta.

 REUNIÃO DO EXECUTIVO - 8 DE MAIO DE 2017 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 2 Aluno – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% do valor da refei-
ção.

2.  Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) para o ano letivo 2016/2017.

3.  Atribuição de subsídio para atividades extracurriculares a Agrupamentos de 
Escolas e Escolas Secundárias.

4. Transporte em ambulância.
5. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
6.  Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Barcelos e 

a AMAR 21 – Associação de Apoio à Trissomia 21.
7.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos, a Associação de Pais 

e Amigos das Crianças Inadaptadas (APACI) e a União das Freguesias de Bar-
celos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Pedro e S. Martinho)

8.  Minutas de Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017. Cole-
tividades. 

9. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
10.  Atribuição de subsídio no valor de 23.000,00€ à Junta de Freguesia de Arco-

zelo para as obras de alargamento da Rua das Pontes e construção da futura 
ponte que ligará as freguesias de Arcozelo e Tamel S. Veríssimo.

11.  Atribuição de subsídio no valor de 9.400,00€ à Junta de Freguesia de Barquei-
ros para as obras de conclusão da construção da Casa Mortuária.

12.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Galegos Sta Maria para proceder a obras de alargamento do cemitério da 
freguesia.

13.  Atribuição de subsídio no valor de 14.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Oliveira para proceder a obras de requalificação da Casa Mortuária da fre-
guesia e zona envolvente.

14.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Pousa para proceder a obras de requalificação do Largo da Igreja.

15.  Atribuição de subsídio no valor de 11.300,00€ à Junta de Freguesia de Silva 
para proceder a obras de alargamento e pavimentação da Rua das Agrelas. 

16.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de Vár-
zea para proceder à construção da Casa Mortuária da Freguesia.

17.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à União de Freguesias de 
Areias de Vilar e Encourados para proceder à construção da 2ª fase das 
obras de ampliação do cemitério da freguesia de Areias de Vilar.

18.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Campo e Tamel S. Pedro Fins para proceder ao alargamento e construção 
de muros e passeios, na Rua do Casal, na freguesia de Campo.

19.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães para proceder à colo-
cação de ramal de águas pluviais e pavimentação da Rua dos Bombeiros 
Voluntários, em Viatodos. 

20.  Adesão do Município de Barcelos à ATAHCA – Associação de Desenvolvimento 
das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave.

21.  Atribuição da Medalha de Honra da Cidade de Barcelos ao Senhor Professor 
Doutor João Carvalho. Ratificação.

22. Alienação gratuita a favor do Centro de Bem Estar Social de Alheira.
23.  Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Burgo 

Divertido – Associação de Eventos.
24.  Perdão da divida referente ao contrato de arrendamento do Bar Principal das 

Piscinas Municipais.
25.  Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
26.  Adenda ao Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Burgo 

Divertido – Associação de Eventos. Ratificação.
27.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Miguel Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: 1 - Realização de 
eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: Cedência do Salão Nobre, a 
“João Pimenta – Médico Dentista”, para a realização da apresentação do 
livro “35 Anos de Medicina Dentária”, no dia 22 de abril; Cedência dos Courts 
das Piscinas Municipais, à “Academia Ténis de Barcelos”, para a realização 
do “V Torneio das Cruzes”, nos dias 29 e 30 de abril e 1, 2 e 3 de maio; 
Cedência do Auditório Municipal, à Delegação Distrital de Braga da “Asso-
ciação Nacional de Freguesias – (ANAFRE)”, para a realização de “Seminário 
dedicado à Proteção Civil”, no dia 6 de maio; Cedência de sinais de trânsito 
(5 Sinais de estacionamento proibido; 3 Sinais de sentido proibido; 3 Sinais 
de obrigação de direção; 2 Sinais com indicação “Só para moradores”; 50 
Pinos de trânsito) à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, para apoio 
à realização do “20.º Encontro Motard de Barcelos”, nos dias 12, 13 e 14 
de maio de 2017 (registo n.º8555/17); Cedência de 3 tendas à Associação 
Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha, de apoio à realização da “11.ª 
Isabelinha BTT” e “4.º Trail Isabelinha”, no dia 15 de abril de 2017 (registo 
n.º21585/17); Cedência de 40 Grades de vedação e 3 Tendas à Junta de Fre-
guesia de Perelhal de apoio à realização da “Queima Gramas – Free Trail – 
Perelhal”, no dia 17 de abril de 2017 (registo n.º20548/17); Cedência de 2 Kits 
para reciclagem de 240L; 1 Big bag; 4 Tendas 3x3; 1 Tenda 5x5; 40 Grades 
de proteção; 12 Cones de sinalização; Apoio técnico do “Barcelos Saudável”, 
à Cruz vermelha Portuguesa - Centro Humanitário de Macieira de Rates de 
apoio à realização do “2.º Trail Solidário CVP de Macieira de Rates”, no dia 
21 de maio de 2017 (registo n.º12585/17; 17247/17).

28.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência de 
grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com os 
mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pretendem 
desenvolver: Junta de Freguesia de Aborim – cedência de uma atuação do Gru-
po “Amigos da Concertina” (registo 22343/17); Junta de Freguesia de Vila Seca – 
cedência de uma atuação do Coral Magistrói (registo 21014/17); Basquete Clube 
de Barcelos – cedência de uma atuação da Banda Plástica (registo 5134/17); 
Associação de Pais do Jardim de Infância da Várzea – cedência de uma atuação 
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da Capoeira (registo 22093/17); - Venerável Ordem terceira S. Francisco/Casa 
Menino de Deus – cedência de uma atuação do Grupo TPC (registo 23414/17). 
2 - Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: 
Cedência de peças de artesanato (give-aways e galos médios) e publicação 
ao Agrupamento de Escolas Alcaides de Faria (registos 23662/17 e 22081/17); 
Cedência de artesanato (galos médios) ao Agrupamento de Escolas de Barce-
los (registo 9690/17); Cedência de artesanato (galos médios) ao Grupo Coral 
de Areias de Vilar (Registo 23156/17). 

29. Aprovação da Ata em Minuta.

  REUNIÃO DO EXECUTIVO - 19 DE MAIO DE 2017  

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 2 Aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; alunos do ensino pré-es-
colar: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2.  Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Circulo 
Católico de Operários de Barcelos – Festa das Coletividades

3.  Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – União das Freguesias 
de Areias de Vilar E Encourados.

4.  Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – União das Freguesias 
de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro)

5.  Atribuição de subsídio para pagamento a tarefeira – Junta de Freguesia 
Cossourado.

6.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Agrupamentos de 
Escolas. 

7.  Atribuição de subsídio no valor de 2.340,84€ à União de Freguesias de Al-
vito (S. Martinho e S. Pedro) e Couto para comparticipar no pagamento de 
despesas relativas ao jardim de infância afeto àquela União de Freguesias, 
nomeadamente luz, telecomunicações, instalação elétrica e instalação de 
novo contador.

8.  Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€ ao Grupo de Danças e Cantares 
de Barcelos que comemora, no presente ano, 25 anos de existência e está a 
promover um conjunto de iniciativas e atividades.

9.  Atribuição de subsídio no valor de 600,00€ à Fábrica da Igreja de Areias de 
Vilar que promoveu o Festival Sacrum Monumentum. 

10.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ a cada, ao Centro Social de 
Aguiar e ao Centro Social de Durrães para aquisição de viatura.

11.  Atribuição de subsídio no valor 500€ ao núcleo de Aldreu da Cruz Vermelha 
Portuguesa que presta apoio nas mais diversas valências, nomeadamente 
de natureza social, educacional e cultural na freguesia de Aldreu, bem como 
nas freguesias circundantes. 

12.  Atribuição de subsídio no valor de 15.200,00€ à Junta de Freguesia de Abade 
de Neiva que está a proceder à fase final da construção de passeios pedonais 
na Rua da Estrada (antiga E.N. 103). 

13.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Aborim 
que está a proceder à conclusão das obras de pavimentação das ruas em terra 
batida, nomeadamente as Ruas da Portelinha, das Sousas e Fonte de Vila.

14.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Cambeses que está a proceder às obras de requalificação do cemitério da 
freguesia (demolição do muro intermédio), bem como à requalificação da 
Rua do Rio Este.

15.  Atribuição de subsídio no valor de 14.000,00€ à Junta de Freguesia de Fornelos 
para proceder à substituição da linha elétrica na Rua de S. Salvador. 

16.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Galegos 
S. Martinho que está a proceder ao alargamento, pavimentação e rede de 
águas pluviais nas Ruas de Real, Alberto Pinto e Fonte Nova.

17.  Atribuição de subsídio no valor de 16.500,00€ à Junta de Freguesia de Perei-
ra que pretende proceder às obras de pavimentação e drenagem de águas 
pluviais na Rua dos Loureiros.

18.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Roriz que 
pretende proceder a obras de pavimentação da Travessa do Roque.

19.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Ta-
mel S. Veríssimo que está a proceder à fase final das obras de alargamento, 
pavimentação e drenagem de águas pluviais, nas Ruas das Amoras, dos 
Corações e na Travessa Irmãos Gomes.

20.  Retificação. Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Barcelos, Vila 
Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) na reunião ordinária da Câma-
ra Municipal realizada em 10.04.17. 

21.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à União de Freguesias de Bar-
celos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) que está a proceder 
a obras de pavimentação da Rua de S. Simão, em Vila Frescaínha S. Pedro.

22.  Atribuição de subsídio no valor de 11.720,00 € à União de Freguesias de 
Durrães e Tregosa que está a proceder a obras de pavimentação na Rua de 
Valsa, em Tregosa e na Rua do Ribeiro, em Durrães.

23.  Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00€ à União de Freguesias de Gamil 
e Midões que pretende proceder a obras de drenagem de águas pluviais, pavi-
mentação e requalificação da Rua de Lavadouros, em Gamil.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à Junta de Freguesia de Para-
dela para a pavimentação do caminho rural de Talhos, inserido no âmbito da 
Medida AGRIS Sub-Acção 6.1 – Caminhos Agrícolas Rurais.

25.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Associação Clube Moto 
Galos de Barcelos que levou a efeito entre 12, 13 e 14 de Maio de 2017 a 20.ª 
edição do Encontro Motard de Barcelos. 

26.  Ratificação. Escola Superior de Gestão do IPCA. Atribuição de subsídio e 
apoio logístico.

27. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
28.  Atribuição de Bolsas de Estudo 2016/2017 – 2.ª fase. Candidatos admitidos e 

excluídos.
29. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
30. Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
31. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
32.  Minuta de Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2017 – Me-

didas de Apoio I-B, II-A, II-B, entre o Município de Barcelos e a Amigos da 
Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos.

33. Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. 
34.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal. José Augusto Mariz Ferreira.
35. Elaboração do Plano de Pormenor do Centro Hospitalar de Barcelos.
36. Aceitação de doação.
37. Vigésimo sétimo Grande Prémio JN de Ciclismo.
38. Aceitação de doação.
39. Realização do projeto «Moda Barcelos» no corrente ano.
40. Realização do projeto «P.A. - Projeto Artístico 2017» no corrente ano».
41.  Ratificação. Alteração do dia de realização das reuniões ordinárias da Câma-

ra Municipal de Barcelos. 
42.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ ao MARCA - Movimento As-

sociativo de Recreio, Cultura e Arte para a realização de obras no parque 
desportivo. 

43.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Mi-
guel Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: 1 - Cedência de apoio 
a entidades: Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Barcelos Sénior – 
Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Permanente”, 
para a realização de palestra intitulada “Cérebro Ativo e Envelhecimento”, no dia 
28 de junho; Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Postulação de D. 
António Barroso”, para a realização de “Sessão Cultural”, por ocasião da come-
moração da data de aniversário de D. António Barroso, no dia 4 de novembro; 
Cedência: de 1 tenda 5mx5m e 8 tendas 3mx3m; de utilização de sala anti-doping 
(Gabinete Médico) do Pavilhão Municipal de Barcelos; dos balneários do Pavilhão 
Municipal de Barcelos à Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de 
Barcelinhos, para apoio à organização do evento “Meia Maratona de Barcelos, 
no dia 2 de abril de 2017 (registo n.º10241/17); Disponibilização por empréstimo 
de um galo grande à Ville de Saintdizier, para apoio à organização da Feira de 
Saint-Dizier, de 25 a 28 de maio de 2017 (registo n.º23193/17); Disponibilização de 
80 give aways ao Gil Vicente Futebol Clube, para apoio à organização do evento 
“X Torneio de Futebol de Veteranos”, no dia 29 de abril de 2017, no Estádio Cidade 
de Barcelos (registo n.º8100/17); Disponibilização de 65 give aways e 2 galos mé-
dios à Associação Futebol Veteranos Minho, para apoio à organização do evento 
“Final da Taça de Futebol de Veteranos”, no dia 29 de abril de 2017, no Estádio 
Adelino Ribeiro Novo (registo n.º23286/17); Disponibilização de 30 galos médios 
e 4 galos grandes à Sociedade Columbófila do Souto, para apoio à organização 
do evento “Troféu Festa das Cruzes 2017”, no dia 1 de maio de 2017 (registo 
n.º23673/17); Disponibilização de 4 galos médios (2 Bandas Filarmónicas; 1 grupo 
“Amor Eletro”; 1 “Michael Carreira”) para apoio à organização do evento “Festa 
das Cruzes”, 2017 (registo n.º24891/17); Disponibilização de 2 galos médios e 
25 livros/publicações alusivos ao concelho de Barcelos ao Grupo Desportivo de 
Fragoso, para apoio à organização do evento “29.º Campeonato de Veteranos do 
Alto Minho 2016/2017”, no dia 17 de junho de 2017 (registo n.º23661/17); Dispo-

nibilização de 4 galos de tamanho grande, com roteiro turístico, solicitados pelo 
Grupo de Danças e Cantares de Barcelos para oferta aos grupos participantes no 
I Festival de Folclore Cidade de Barcelos/2017; Cedência de materiais existentes 
em estaleiro do Município, nomeadamente 6 metros de tudo corrugado com 400 
mm, 5 metros de caneletes em betão com 300 mm com rasgo superior de 5 cm, 
40 metros de lancis de pedra usados, solicitados pela União de Freguesias de Vila 
Cova e Feitos; Cedência de Coletores para condução de águas pluviais solicitados 
pela União de Freguesias de Vila Cova e Feitos; Disponibilização de meios para 
a desmatação e limpeza do terreno contíguo à Rua de Valpaços e Rotunda das 
Pirâmides, 6 grades de proteção, 1 kit de reciclagem e 1 contentor para resíduos 
indiferenciados, solicitados pelo Basquete Clube de Barcelos; Autorização para 
realizar a despesa relativa à deslocação dos alunos da Escola António Fogaça a 
Lisboa, vencedores do concurso “Miúdos a Votos”, promovido pela Visão Júnior e 
Rede das Bibliotecas Escolares; Cedência de dois galos de tamanho grande e duas 
biografias da “Rosa Ramalho”, solicitados pelos Veteranos do Gil Vicente Futebol 
Clube, para a sua deslocação à ilha da Madeira a fim de participarem num torneio 
de futebol; Cedência e transporte de vasos para o Estádio Cidade de Barcelos, 
solicitados pela ACIB, no âmbito do Programa de “Animação de Páscoa/2017”; 
Cedência de 60 grades de proteção ao Centro Ciclista de Barcelos para apoio ao 
evento “33º Prémio Cidade de Barcelos”; Disponibilização de apoio logístico ao 
evento “Etapa do Circuito Regional de BTT do Desporto Escolar”, solicitado pela 
Escola Secundária de Barcelinhos; Cedência das peças de artesanato que integra-
ram a exposição intitulada «Geração Ramalho» ao Município de Penafiel para a 
realização de uma exposição entre 22 de abril e 1 de outubro do corrente ano.

44.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal, Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência 
de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com 
os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pre-
tendem desenvolver: Mais Juventude – Associação de Alvelos – cedência de 
uma atuação do Grupo “Amigos da Concertina” (registo 25177/17); Confraria 
Nossa Sr.ª da Franqueira – cedência de uma atuação do Coro de Câmara de 
Barcelos (registo 24408/17); Junta de Freguesia de Macieira – cedência de uma 
atuação do Grupo Folclórico de Barcelinhos (registo 21764/17); Centro Social 
de Remelhe – cedência de uma atuação do TPC (registo 25414/17);  Grupo de 
Teatro Pioneiros da Ucha – cedência de uma atuação do Grupo TPC (registo 
25376/17); Banda Musical de Oliveira – cedência de uma atuação do Grupo de 
Teatro Pioneiros da Ucha (registo 23628/17); Associação de Teatro Experimental 
dos Feitos – cedência de uma atuação do Grupo TPC (registo 25152/17); 2 - Ce-
dência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: Associação de 
Pais do jardim de infância de Vila Cova – cedência das instalações do jardim de 
infância de Vila Cova, no dia 07/05/2017 (registo 25035/17); Junta de Freguesia 
de Alvelos – cedência das instalações da EB1/JI de Alvelos no dia 30/04/2017); 
3 - Cedência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: 
Oferta de give-aways e galos médios, aos alunos e professores estrangeiros 
que foram recebidos oficialmente no Município (registo 25464/17); Oferta 
de give-aways ao Coro Feminino do Conservatório do Vale do Sousa (registo 
24918/17); Cedência de galos médios aos participantes do Festival Luso-Galai-
co (registo 25072/17); 4 - Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a 
entidades: Iniciativa “City for building our Europe” – oferta de publicações do 
Município aos participantes e material de apoio (registos 24269/17 e 23958/17). 

45. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.
46. Aprovação da Acta em Minuta.

  REUNIÃO DO EXECUTIVO - 2 DE JUNHO DE 2017  

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 2 Aluno – Escalão 1 (A) – refeição gratuita e Alunos do Ensino Pré-Es-
colar: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2.  Atribuição de subsídio à Associação Humanitária de Rio Covo Santa Eugénia 
e à Unidade de Psico-Oncologia de Barcelos, no valor de 10.000,00€, para 
aquisição de viatura.

3. Ratificação do Protocolo de Colaboração Café Memória.
4. Transporte em ambulância.
5. Transporte em ambulância.
6.  Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associa-

ção Galo Novo.
7.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Universidade do 

Minho – “Verão no Campus”.
8.  Ajuste Direto n.º 46/2017, para a “Aquisição de serviços de transportes es-

colares para o ano letivo 2017/2018”. Aprovação do projeto de decisão de 
adjudicação. Aprovação das minutas dos contratos.

9. Apoio ao Arrendamento Habitacional
10. Apoio à Habitação Social – Atribuição de subsídio.
11.  Atribuição de subsídio no valor 5.000,00€ à Fábrica da Igreja Matriz Paroquial 

de Santo André de Barcelinhos para intervenção na Capela de N.ª Sr.ª da Ponte. 
12.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de Airó 

que pretende proceder às obras de arranjo urbanístico da área envolvente 
ao cemitério, Igreja e Casa Mortuária.

13.  Atribuição de subsídio no valor de 13.500,00€ à Junta de Freguesia de Alve-
los que pretende proceder à pavimentação das Ruas de Longras, da Presa, 
do Miradouro, das Alminhas, da Grande, de Sta Luzia, do Largo e da Travessa 
de Sto António e Travessa da Pateira.

14.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Bar-
celinhos que pretende proceder às obras de alargamento e construção de 
muros na Rua dos Sobreiros.

15.  Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00€ à Junta de Freguesia de Carva-
lhas que está a proceder à conclusão das obras das obras de execução dos 
muros de vedação e suporte no campo de jogos da freguesia.

16.  Atribuição de subsídio no valor de 2.400,00€ à Freguesia de Cristelo que tem 
necessidade de proceder ao aluguer de um contentor para a colocação de 
caixas usadas de esferovite, dado que a venda de peixe é uma das principais 
atividades de comércio existente na freguesia e não existe local apropriado 
para colocação destes resíduos.

17.  Atribuição de subsídio no valor de 13.350,00€ à Junta de Freguesia de Fra-
goso que está a proceder à conclusão das obras de pavimentação das Ruas 
de Casinhas e Redondinho.

18.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de Ga-
legos Sta Maria que está a proceder à conclusão das obras  de ampliação do 
cemitério da freguesia.

19.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Gil-
monde que está a proceder às obras de alargamento e pavimentação das 
Ruas de Carvalhos, Sandim e muro de suporte da Rua de Devesinha.

20.  Junta de Freguesia de Macieira de Rates. Atribuição de subsídio no valor 
de 6.500,00€ que está a proceder à conclusão da cobertura da bancada do 
campo de jogos da freguesia.

21.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Fornelos que pretende proceder às obras de pavimentação e construção de 
muro na Rua do Limite

22.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Junta de Freguesia de Vila 
Seca que pretende proceder às obras de pavimentação e construção de 
muro na Rua do Limite.

23.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Alheira e Igreja Nova que está a proceder a obras de requalificação do cemi-
tério da freguesia de Alheira.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 10.200,00€ à União de Freguesias de Areias 
de Vilar e Encourados que está a proceder a obras de drenagem de águas plu-
viais e pavimentação dos passeios, bem como a pavimentação da zona exterior 
do cemitério – 2ª fase, da freguesia de Areias de Vilar.

25.  Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00€ à União de Freguesias de Car-
reira e Fonte Coberta que está a proceder a obras de requalificação da Rua 
Arqto Borges Vinagre.

26.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à União de Freguesias de 
Quintiães e Aguiar que está a proceder a obras de pavimentação em cubo de 
granito do acesso entre o Lugar da Cachada e a antiga freguesia de S. Jorge 
de Friôfe, atual Rua de S. Jorge de Friôfe

27.  Atribuição de subsídio  no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Silveiros e Rio Covo Sta Eulália que está a proceder a obras de alargamento 
e pavimentação da Rua da Agra em Rio Covo Sta Eulália.

28.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à União de Freguesias de 
Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte está a proceder à construção da Casa 
Mortuária em Tamel Sta Leocádia.

29.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Viato-
dos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães que está a proceder a obras 
de acesso carral e pedonal ao cemitério de Monte de Fralães. 

30.  Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ à Comunidade Cristã de Santo 
António de Barcelos – Franciscanos Capuchinhos para a realização das festi-
vidades em honra de Santo António. 

31.  Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00€ à Equipa de Veteranos do Gil 

Vicente Futebol Clube que pretende levar a efeito a 10ª edição do Torneio de 
Futebol de Veteranos.

32. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
33.  Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
34.  Doação de parcela de terreno, no âmbito da “Pavimentação da EM561 desde 

Sequeade até ao limite do concelho”.
35.  AD/OD0095/DOPM – “Construção de muro e vedação na Rua José Gomes de 

Sá, em Silveiros”. Ratificação do despacho exarado em 26/08/2016.
36. Aceitação de doação.
37. Alteração do Regulamento do Plano Diretor Municipal de Barcelos.
38.  Atribuição de comparticipação financeira ao Grupo Folclórico de Barcelinhos.
39.  Pedido de autorização de Adesão do Município de Barcelos, na qualidade de 

Fundador Patrono à Fundação de Serralves
40.  Adenda ao Contrato de Patrocínio Desportivo 2017 entre o Município de 

Barcelos e o Óquei Clube de Barcelos – Hóquei em Patins, SAD. 
41.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, 

Miguel Jorge da Costa Gomes que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Reali-
zação de eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: Cedência do Auditório 
do Estádio Cidade de Barcelos, à “Confraria Gastronómica ‘O Galo’ de Barce-
los”, para a realização de “Assembleia-Geral”, no dia 23 de maio; Cedência do 
Auditório Municipal, à Delegação Distrital de Braga da “Associação Nacional de 
Freguesias – ANAFRE”, para a realização de “Reunião do Conselho Diretivo da 
Delegação Distrital de Braga da ANAFRE” e de “Seminário dedicado à Proteção 
Civil”, no dia 24 de maio; Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, 
ao “Gil Vicente Futebol Clube”, para a realização de “Assembleia-Geral”, no dia 
25 de maio; Cedência de dez “barraquinhas em madeira”, ao “Centro Social 
Paroquial Imaculado Coração de Maria”, para a realização de “Feira da Saúde”, 
nos dias 26 a 28 de maio, bem como o seu transporte para o beneficiário e 
posterior recolha, a efetuar pelos serviços municipais, nos dias 25 e 29 de maio, 
respetivamente; Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à “Associação 
Intercultural Amigos da Mobilidade”, para a realização de “Conferência Final 
Internacional” no âmbito do projeto “Rewind”, no dia 8 de junho; Cedência 
de apoio técnico na elaboração e organização da caminhada com o apoio do 
Barcelos saudável; publicitação e divulgação da atividade nos meios próprios 
do Município; 150 garrafas de água; um técnico do Barcelos Saudável, à ANEA 
– Associação Nacional da Espondilite Anquilosante, para apoio à realização 
da “Caminhada Solidária”, no dia 28 de maio de 2017 (registo n.º22500/17); 
Cedência de 120 Grades de vedação; ponto de luz; ponto de água; utilização 
dos balneários das Piscinas Municipais e dos Campos de Ténis; 6 tendas, aos 
Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, para apoio 
à realização da “TriEpic”, no dia 21 de maio de 2017 (registo n.º22302/17); Ce-
dência de 30 grades de proteção; 20 vasos; transporte dos vasos; 2 tendas; 
30 give aways, à Associação Equestre e Recreativa de Lijó, para apoio à reali-
zação do “Poule de equitação de Trabalho”, no dia 7 de maio de 2017 (registo 
n.º24439/17); Cedência do Parque da Cidade; cedência do Pavilhão Municipal 
de Barcelos; energia elétrica com 3 fases de 80 amperes; limpeza do recinto 
do Parque da Cidade; grades de vedação para 1000 metros corridos, à Asso-
ciação Clube Moto Galos de Barcelos, para apoio à realização do “20.º Encontro 
Motard de Barcelos”, nos dias 12, 13 e 14 de maio de 2017 (registo n.º8553/17); 
Cedência de apoio logístico, nomeadamente um camião e motorista, para apoio 
das atividades organizadas pela ACIB no âmbito da campanha de “Animação de 
Páscoa/2017” (transporte das estruturas das casinhas de madeira para a Aveni-
da da Liberdade, colocação de decoração sobre a Rua D. António Barroso, trans-
porte de vasos decorativos para a cidade, transporte de 2 árvores para a Praça 
de Pontevedra); Cedência de um camião e motorista à ACIB para retirar todo 
o material colocado no âmbito da campanha de “Animação de Páscoa/2017”; 
Cedência de uma bandeira do Município de Barcelos ao Agrupamento de Escolas 
Vale do Tamel; Cedência de 9 mesas; sistema de som; afinação do piano, ao 
Conservatório de Música de Barcelos, para apoio à realização da “VIII Edição do 
Concurso Nacional de Piano”, no dia 29 de abril de 2017 (registo n.º23423/17); 
Cedência de 100 grades de proteção; 5 tendas, à Junta de Freguesia de Alvelos, 
para apoio à realização do Trail “Alvelos à Noite”, no dia 2 de junho de 2017 (re-
gisto n.º25989/17); Cedência de router para acesso à Internet na Casa do Vinho; 
vasos de ornamentação; mesas; limpeza do local, ao Agrupamento de Escolas 
Alcaides de Faria para apoio à realização da “9.ª Edição do Projeto Marte – Mos-
tra de Artes Visuais”, entre os dias 18 e 28 de maio de 2017 (registo n.º25363/17); 
Cedência de 4 tendas; 4 mesas; 30 cadeiras, à Associação Desportiva de Caça 
e Pesca de Fragoso, para apoio à realização da “1.ª Prova de cães coelheiros 
em cercado”, no dia 21 de maio de 2017 (registo n.º26740/17); Cedência do 
Pavilhão Gimnodesportivo de Campo ao Clube Cávado Patinagem Artística, para 
apoio à realização de Provas Particulares, no dia 4 de junho de 2017 (registo 
n.º24172/17); Cedência do espaço de estacionamento do Parque da Cidade para 
montagem de palco; ponto de luz; ponto de água; montagem de banca de louça; 
6 vasos; 20 grades de proteção; cedência do Parque da Cidade para exposição 
de carros antigos no dia 10 de junho, das 12h00 às 18h00, aos Franciscanos 
Capuchinhos, para apoio à realização das “Festividades em honra a Santo Antó-
nio”, nos dias 9 a 13 de junho de 2017 (registo n.º19612/17; 30717/17); Cedência 
do Pavilhão Municipal de Barcelos; cedência do Parque da Cidade (zona das 
galerias exteriores e mesas de pedra na zona dos merendeiros); cedência do 
Teatro Gil Vicente, à Tuna Feminina – Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, 
para apoio à realização do “XI Capas Traçadas – Festival de Tunas Femininas da 
Cidade de Barcelos”, nos dias 19 e 20 de maio de 2017 (registo n.º20563/17); 
Cedência de transporte para a participação das artesãs barcelenses na “Feira 
Cultural de Coimbra”, nos dias 2 a 11 de junho de 2017 (registo n.º26981/17). 

42.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Realização de 
eventos/iniciativas/ apoio logístico a entidades: Disponibilização do seguinte 
apoio: 7 jantares para os responsáveis pelo filme “Nascido em Angola”, inse-
rido na programação do TGV, no dia 23 de maio de 2017 (registo n.º31329/17); 
Seminário “Uma Construção de Excelência do Futebol Português” – cedência de 
ofertas aos intervenientes e material de apoio (registos 29326/17). 2 - Cedência 
de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com os 
mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pretendem 
desenvolver: Junta de Freguesia de Lijó – cedência de uma atuação do Rancho 
Folclórico de Santa Eulália de Oliveira (registo 24223/17); Associação Cultural 
e Desportiva Alcaides Faria – cedência de uma atuação do Grupo “Amigos da 
Concertina” (registo 25426/17); Associação Clube Moto Galos – cedência de uma 
atuação da Banda Musical de Oliveira (registo 25411/17); Santa Casa da Miseri-
córdia/Valência Infantil – cedência de uma atuação da Banda Plástica (registo 
27703/17); Assembleia Municipal de Barcelos – cedência de uma atuação da 
Banda Plástica (registo 28309/17); Movimento Associativo de Recreio, Cultura 
e Arte – cedência de uma atuação da Banda Plástica (registo 25432/17); União 
das Freguesias de Negreiros e Chavão – cedência de uma atuação do grupo de 
Câmara da Banda Musical de Oliveira (registo 25612/17); Associação de Pais de 
Moure – cedência de uma atuação da Academia de Música Sons da Arte (regis-
to 28436/17); Associação de Pais da EB2,3 Gonçalo Nunes – cedência de uma 
atuação da “Capoeira” (registo 28085/17); Associação Cultural Monte Fralães 
– cedência de uma atuação do grupo “Galos Gaiteiros” (registo 31683/17). 3 
- Cedência temporária de escolas e jardins de infância do concelho: Associação 
de Pais de Encarregados de Educação do JI e EB1 de Aldreu– cedência das insta-
lações da EB1 de Aldreu (registo 73270/17); Associação de Pais e Encarregados da 
EB1 e JI de Alheira – cedência de um espaço na EB1 de Alheira (registo 25058/17); 
Associação de Pais de Perelhal – cedência das instalações da EB1/JI de Perelhal 
(registo 29709/17); Agrupamento de Escuteiros de Galegos Santa Maria – cedên-
cia das instalações da EB1/JI de Galegos Santa Maria (registo 30280/17). 4 - Ce-
dência/Oferta de peças de artesanato e /ou publicações do Município: Cedência, 
a título definitivo, de uma bandeira do Município, ao Agrupamento de Escolas 
Vale do Tamel (registo 27586/17);  Oferta de minhota grande a conferencista 
(registo 31164/17); Cedência de galos médios e give-aways à ESAF, no âmbito 
da participação no projeto Shell Eco-Marathon, deslocação à Alemanha (registo 
28290/17); Cedência de 1 galo médio e uma publicação do Município ao Centro 
escolar António Fogaça, no âmbito da visita a Lisboa (registo 28930/17); Cedên-
cia de 2 galos médios à ARCA, no âmbito da participação no Campeonato do 
Mundial de Dança e no Encontro Nacional da Malha (registo 25631/17); Cedência 
de galos médios ao grupo Folclórico de Galegos Santa Maria, no âmbito do Festi-
val de Folclore (registo 25453/17); Oferta de galos médios e give-aways a alunos 
e professores estrangeiros, recebidos oficialmente nos Paços do Concelho, no 
âmbito do programa Erasmus (registo 25464/17). 

43. Aprovação da Ata em Minuta.

  REUNIÃO DO EXECUTIVO - 16 DE JUNHO DE 2017  

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e Ensino 
Pré-Escolar.

2 Acordo de Colaboração com a Arca de Sons – Associação Cultural.
3.  Acordos de Colaboração com a Associação Cultural, Recreativa e Desportiva 

“Futebol Clube Lírio do Neiva”.
4.  Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associa-

ção de Colecionismo de Barcelos – ACOBAR.
5.  Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ à MARCA – Movimento As-

sociativo de Recreio Cultura e Arte no âmbito das comemorações do 40.º 
aniversário da Associação MARCA. 

6.  Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00€ à ARCA – Associação Recreati-
va e Cultural de Arcozelo para comparticipar as despesas da deslocação ao 
campeonato “Dance World Cup”. 

7.  Atribuição de subsídio no valor de 750,00€ ao Agrupamento de Escolas Vale 
do Tamel para apoiar a edição da revista escolar.

8.  Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00€ ao Centro de Assistência Social 
de Balugães. 

9.  Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barce-
los e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.

10.  Atribuição de subsídio no valor 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paroquial de 
Santa Eulália de Oliveira.

11. Aquisição de serviço de transporte para o IPO no Porto – Ratificação.
12. Doação de quadro ao Município de Barcelos.
13.  Atribuição de subsídio no valor de 500,00€ para o Fundo Mecenático de 

Apoio ao Prémio Victor de Sá de História Contemporânea – 2017.
14. Orçamento participativo escolar.
15. Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
16. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
17.  Apoio técnico para a realização do Concurso Público de Empreitada de Obras 

Públicas - “Requalificação do Quartel dos Bombeiros Voluntários de Barcelos”. 
18.  Celebração ou renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 49.º 

da Lei n.º 42/2016, de 28 dezembro (Orçamento de Estado 2017).
19.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de Al-

dreu que pretende proceder às obras de alargamento e pavimentação da 
Rua do Calvário.

20.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ Junta de Freguesia de 
Cossourado que está a proceder às obras de reconstrução do edifício para 
instalação da Sede da Junta.

21.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Junta de Freguesia de 
Galegos S. Martinho que pretende proceder às obras de alargamento e 
pavimentação das Ruas de Real, Alberto Pinto e da Fonte Nova.

22.  Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00€ à Junta de Freguesia de Reme-
lhe que pretende proceder às obras de alargamento e pavimentação da Rua 
e Travessa da Fonte dos Santos.

23.  Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00€ à Junta de Freguesia de Gale-
gos Sta Maria para o evento “ Barcelos Family Party”.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à União de Freguesias de Crei-
xomil e Mariz que está proceder a obras de alargamento, construção de muros 
e pavimentação da Rua do Manelo (que liga Creixomil a Vilar do Monte).

25.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de Vila 
Cova e Feitos que pretende proceder a obras de alargamento e execução de 
muros de vedação da Rua de S. Salvador em Vila Cova.

26.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à Casa do Povo de Viatodos 
que está a proceder a obras de remodelação do edifício da Casa do Povo.

27.  Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ à Delegação de Barcelos da 
Ordem dos Advogados, Equipa de Futsal para participar no EUROLAWYERS 
2017, que se realizou em Maribor, Eslovénia, de 7 a 11 de Junho.

28.  Atribuição de subsídio no valor de 4.000,00€ ao Rotary Clube de Barcelos 
como colaboração na aquisição de equipamento.

29.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00€ à Associação Recovery IPSS,  
como colaboração na realização das pequenas obras de adaptação.

30. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
31. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
32. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
33. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
34.  Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, sita 

no Lugar do Monte da freguesia de Lijó.
35. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
36. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
37. Reconhecimento de Interesse Público Municipal.
38.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Grupo Alcaides de 

Faria - Associação de Pesquisa e de Investigação Histórica e Arqueológica. 
Ratificação.

39.  Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de 
Barcelos. Pagamento do segundo trimestre de 2017.

40. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
41.  Ratificação de despachos proferidos pelo Presidente da Câmara Municipal, Mi-

guel Jorge da Costa Gomes que autorizaram/aprovaram: Realização de eventos/
iniciativas/ apoio logístico a entidades: Cedência dos dois courts das Piscinas 
Municipais, à “Academia Ténis de Barcelos”, para a realização de “Torneio Taça 
‘Alcaides Faria’”, prova oficial do calendário da “Federação Portuguesa de Té-
nis”, nos dias 2, 3 e 4 de junho; Cedência do Auditório Municipal, ao “Grupo 
Desportivo e Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Barcelos”, 
para a realização de “Assembleia Geral”, no dia 9 de junho; Cedência do Estádio 
Cidade de Barcelos, à “Associação de Futebol de Braga”, para a realização de 
“Festa do Futebol Distrital 2016/2017”, no dia 10 de junho; Cedência do Salão 
Nobre, à “Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Noroeste, CRL”, para a realização 
de “Apresentação da Revista Vinho Verde”, no dia 16 de junho; Cedência do 
Pavilhão Municipal, à “Nico Dance Studio”, para a realização de “Espetáculo de 
Dança”, em virtude da conquista do campeonato nacional de danças urbanas e 
do apuramento para o campeonato mundial a ter lugar nos Estados Unidos da 
América, no dia 18 de junho; Cedência do Salão Nobre, à “Associação Cantoral 
e Atonal de Barcelos”, para a realização de “Recital de Canto do Aluno André 
Silva”, no dia 1 de julho; Cedência da Sala Gótica, à “Associação ACB – Albergue 
Cidade de Barcelos”, para a realização da exposição fotográfica “O Caminho de 
Santiago. Tomohiro Muda. Uma Visão desde o Oriente”, entre os dias 13 de julho 
e 7 de agosto; Cedência de 100 Give-aways, à Associação Cultural Motocavaqui-
nhos, para apoio à realização do “XXIII Passeio Turístico de Motas Antigas”, no 
dia 3 de junho de 2017 (registo n.º34958/17; 34139/17); Cedência de 10 bancas, 
à Junta de Freguesia de Lijó, para apoio à realização da “Feira das Associações 
e Feira Franca”, no dia 10 de junho de 2017 (registo n.º31818/17); Cedência de 
palco, aos Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos, 
para apoio à realização da “Rampa da Franqueira”, no dia 4 de junho de 2017 
(registo n.º19141/17; 26364/17); Cedência de duas bancas, à “Freguesia de Airó”, 
para a realização de “Festividades em Honra da N. Senhora do Rosário”, entre 
os dias 28 e 30 de julho. 

42.  Ratificação de Despachos proferidos pela Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal, Armandina Saleiro que aprovaram/autorizaram o seguinte: 1 - Cedência 
de grupos culturais, no âmbito dos Acordos de Colaboração celebrados com os 
mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que pretendem 
desenvolver: Centro Social e Cultural Abel Varzim – cedência de uma atuação 
do grupo “Vozes do Cávado” (registo 25756/17); Centro Social e Paroquial 
Imaculado Coração de Maria – cedência de uma atuação do grupo de Teatro 
Experimental dos Feitos” (registo 26290/17); Fábrica da Igreja Paroquial de S. 
Paio de Midões – cedência de uma atuação do Grupo Etnográfico de Danças 
e Cantares da ADRC de Gilmonde (registo 30383/17); Associação de Pais de 
Alvelos – cedência de uma atuação da Bada do Galo (registo 32917/17); Junta 
de Freguesia de Fragoso – cedência de uma atuação do Grupo Folclórico de 
Tregosa (registo 25702/17); Associação Carapeços Solidário – cedência de uma 
atuação do Coral Magistrói (registo 25175/17); União das Freguesias de Negrei-
ros e Chavão – cedência de uma atuação do Rancho Folclórico de S. Martinho 
de Courel (registo 21047/17). 2 - Cedência temporária de escolas e jardins de 
infância do concelho: Junta de Freguesia Aldreu – cedência das instalações 
da EB1 de Aldreu (registo 35042/17); Associação de Pais e Encarregados de 
Educação de Vila Cova – cedência do JI de Vila Cova (registo 33508/17); Junta 
de Freguesia de Carvalhal – cedência das instalações da EB1/JI de Carvalhal 
(registos 33854/17 e 35294); Associação de Pais de Fraião – cedência das 
instalações da EB1/JI de Fraião (registo 34279/17); Associação de Pais da 
Várzea – cedência das instalações do jardim de infância da Várzea (registo 
36484/17); Junta de Freguesia de Moure – cedência das instalações da EB1 
de Moure (registo 36484/17). 3 - Cedência/Oferta de peças de artesanato e /
ou publicações do Município: Oferta de um galo e 2 publicações do Município 
ao senhor Primeiro-Ministro (registo 36665/17); Cedência de galos médios ao 
Grupo Folclórico de Santa Maria de Moure, no Âmbito do Festival de Folclore 
(registo 33446/17); 4 - Realização de eventos/iniciativas/ apoio logístico a en-
tidades: Cedência do Teatro Gil Vicente à Escola de Dança de Barcelos para a 
realização do espetáculo de final de dança – 29/07/2017 (registo 33889/17); 
Cedência do Teatro Gil Vicente ao Barcelos Popular para a realização de um 
recital de Augusto Leitão – 17/06/2017 (registo 327479/17); Junta de Freguesia 
de Cristelo – empréstimo de expositores (registos 32589/17); Agrupamento de 
Escolas Gonçalo Nunes – empréstimo de expositores (registo 33507/17); Agru-
pamento de Escolas de Barcelos – disponibilização de um autocarro para a 
deslocação a Braga, para o III Encontro Art’themis (registo 32692/17).

43. Aprovação da Ata em Minuta.
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