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CRESCIMENTO SUSTENTÁVEL
FINANÇAS MUNICIPAIS

O município de Barcelos continuou a praticar a 
mesma politica fiscal municipal desde 2010 não 
aumentando as suas taxas, isentando algumas, 
como as esplanadas; baixando outras como as 
das feiras e mercados a Derrama e IMI. 

Este executivo tem defendido e implementado 
uma gestão rigorosa do erário público de forma 
isenta e credível. Em 2009 a dívida municipal era 
de 49 milhões de euros e conseguimos chegar a 
2016 com as contas consolidadas. Reduzimos a 
dívida para 19 milhões de euros e os apoios e as 
políticas sociais não sofreram nenhum corte.

BARCELOS TEM  
DAS TAXAS MUNICIPAIS 
MAIS BAIXAS DO PAÍS 

NOS ÚLTIMOS SEIS ANOS 
REDUZIMOS A DÍVIDA EM 
60 POR CENTO
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EDITORIAL

A gestão de um município e do erário público tem 
de ter por base a confiança e a solidariedade de 
todos, cabendo aos gestores a obrigação política 
e moral de satisfazer as necessidades coletivas de 
forma isenta e equitativa. A boa gestão pública 
deve ser regida por princípios basilares assentes na 
transparência e na correta gestão das finanças da 
autarquia, com a garantia de que toda a informa-
ção chega à população. Sempre informamos os bar-
celenses do que temos feito ao longo destes anos.

Quando assumimos a gestão da Câmara Munici-
pal recebemos do anterior executivo PSD, um con-
celho endividado, mau pagador, um concelho para-
do no tempo, com problemas estruturais nas suas 
freguesias e carências a nível social. Recebemos um 
concelho onde as taxas cobradas registavam a per-
centagem máxima - das mais altas do país, o que 
em nada contribuiu para a fixação dos jovens, para 
a criação de emprego e na consequente revitaliza-
ção do tecido económico e social de Barcelos. 

Em 2009, a Câmara Municipal de Barcelos re-
gistava uma dívida total de cerca de 50 milhões de 
euros, uma herança demasiado pesada e irracional. 
Ao longo destes anos, o atual Executivo encetou 
um esforço no sentido de travar este endividamen-
to desregrado. Mesmo apesar da crise social e eco-
nómica e dos constrangimentos impostos a todos 
os portugueses nos últimos anos, conseguimos 
chegar a 2016 com as contas municipais consoli-
dadas e uma redução da dívida para 19 milhões de 
euros, correspondente a cerca de 60 por cento!

Este Executivo pauta-se por uma gestão do 
erário público de forma rigorosa, credível e séria. O 
que não é sinónimo, como se pode confirmar pelos 
dados apresentados neste Boletim, de cortes em 
obras fundamentais para a qualidade de vida dos 
barcelenses, de falta de pagamentos ou de não con-
tribuir e apoiar quem mais precisa! Muito pelo con-
trário. As ajudas prestadas às freguesias, aos mais 
carenciados ou às escolas e associações têm vindo 
a aumentar e mostram como tentamos dar respos-
tas adequadas e eficazes a estas situações.

Este foi e continua a ser um trabalho que ser 
árduo e desafiante, mas que muito nos orgulha.

Os resultados, esses, estão à vista de todos para 
quem os queira ver!

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

Ao longo destes anos, o Executivo encetou um esforço no 
sentido de travar este endividamento desregrado que, em 
muito, provocou descrédito na balança negocial do con-
celho quer ao nível regional quer ao nível nacional. 

Um trabalho que exigiu muito mas, apesar da crise con-
juntural a nível social e económico e dos constrangimen-
tos impostos a todos os portugueses, mostrou que esta-
mos no caminho certo e os resultados estão à vista de 
todos! Conseguimos chegar a 2016 com as contas munici-
pais consolidadas e uma redução da dívida de 49 milhões 
de euros para 19 milhões de euros.

REDUZIMOS 
A DÍVIDA DO 

MUNICÍPIO 
EM TRINTA 

MILHÕES
DE EUROS

Quando recebemos a gestão 

do Município, em 2009, a 

Câmara Municipal de Barcelos 

registava uma dívida orçada 

em 49 milhões de euros (só em 

empréstimos à banca e dívidas 

a fornecedores), uma 

herança demasiado 

pesada e irracional. 

E
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48,9€*

23,6€*

43€*

22€*

39,2€*

19€*

28,4€*

2009

30.5€

18.4€

2010

27.7€

15.3€

2011

24.9€

14.3€

2012

22.4€

6€

NESTES ÚLTIMOS SEIS ANOS A DÍVIDA  
À BANCA E A FORNECEDORES FOI REDUZIDA  
EM CERCA DE 60 POR CENTO

2013

21.7€

1.9€

2014

20.8€

1.2€

2015

18€

1€

DÍVIDA BANCÁRIA (em milhões de euros)
DÍVIDA A FORNECEDORES (em milhões de euros)

* Valor total da dívida

Um dos grandes objetivos deste executivo municipal foi criar 
um modelo de gestão assente num quadro de estabilidade or-
çamental. Foi neste contexto que os barcelenses deram, em dois 
mandatos sucessivos, a maioria ao PS para continuar a gover-
nar o concelho de Barcelos.

Estes resultados só foram possíveis porque resultam de uma 
coerência e de um rigor na gestão do orçamento municipal ir-
repreensível. Por outro lado, este executivo tem vindo a realizar 
um trabalho de preparação que garanta a componente financei-
ra municipal, e que responda aos novos desafios que se colocam 
no financiamento de vários projetos a desenvolver ao longo do 

Quadro "Portugal 2020", projetos fundamentais para a moderni-
zação, requalificação e para o melhoramento das condições de 
vida dos seus munícipes. Este rigor e a procura de equilíbrio fi-
nanceiro não significou um desinvestimento nas pessoas. Muito 
pelo contrário!  Os apoios nas políticas e nas medidas sociais não 
sofreram nenhum corte nas áreas fundamentais: Apoio às ren-
das, à habitação social, atribuição de bolsas de estudo, oferta dos 
livros escolares, apoio nos transportes escolares em todo o con-
celho, apoio nas cantinas escolares, fornecimento de pequeno al-
moço, apoio às múltiplas associações que desenvolvem trabalho 
no âmbito da ação social e da solidariedade, entre muitos outros.

ESTA REDUÇÃO DA DÍVIDA NÃO SIGNIFICOU UM DESINVESTIMENTO  
NAS PESSOAS E NAS RESPONSABILIDADES. MUITO PELO CONTRÁRIO!

Dívida a Fornecedores e Passivos Financeiros (Banca)
Em 2009: Empréstimos 30.5€. Fornecedores 18.4€. TOTAL DA DÍVIDA 49.9 milhões de euros 

Em 2015: Empréstimos 17.9€. Fornecedores 1milhão. TOTAL DA DÍVIDA 18.9 milhões de euros 
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Com este protocolo as freguesias recebem, todos os anos, uma transferência financeira no valor 
equivalente a 200% do montante previsto anualmente no Orçamento de Estado para as fregue-
sias, no âmbito do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF).
Investiu-se também para dar às freguesias autonomia na gestão regrada das suas contas. Ninguém 
melhor que os presidentes de junta, que têm um contacto direto com a população, sabe o que é 
necessário e fundamental para os barcelenses. Investimos com um único objetivo - melhorar a 
qualidade de vida dos barcelenses!

PRIMEIRO
AS PESSOAS!

SUBSÍDIOS CONCEDIDOS ÀS FREGUESIAS ATRAVÉS DO PROTOCOLO 200%
(EM MILHÕES DE EUROS)

2005

4,486€

2,626€
3,622€

4,373€ 4,003€

2006 2007 2008 2009

12

10

8

6

4

2

0

INVESTIMENTO NAS FREGUESIAS 
TRANSFERIMOS CERCA DE 60 MILHÕES DE EUROS

Apesar da crise conjuntural internacional, com repercussões 

a nível nacional, o Executivo barcelense tem feito um esforço  

para manter os níveis de investimentos nas freguesias.

Esta aposta nas freguesias traduziu-se numa tomada de posição 

mais diligente de decisões por parte dos presidentes de junta 

para melhorias estruturais locais como obras nas estradas e vias 

públicas, edifícios, escolas, centros de saúde.

F

Através do protocolo 200% a CMB distribui por cada freguesia o 
dobro das transferências que o OE (Orçamento de Estado) de cada 
ano transfere para as juntas de freguesias por via do FFF
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5,330€

7,635€ 7,572€

10,522€

9,403€

8,076€

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Longe vão os tempos em que o empolamento das 
receitas na elaboração dos orçamentos. A prática 
abusiva de inscrever receitas que se sabia à partida 
que não seriam cobradas permitia criar uma ilusão 
de receita para produzir na realidade mais despesa, 
o que produzia/criava um endividamento excessivo 
e o desequilíbrio nas finanças municipais.

Ao analisarmos o orçamento da Câmara Muni-
cipal de Barcelos, verificamos que as taxas de exe-
cução dos últimos anos são muito satisfatórias: em 
2012 a receita foi de 80,3%, em 2013 foi de 84,6%, e 
em 2014 foi de 88%. No que se refere à receita arre-
cadada, em 2015 foi de cerca de 58,5% milhões de 
euros contra os cerca de 68,8 arrecadados em 2014. 
No que toca à despesa, a de 2014 foi de cerca de 58,7 
milhões contra os 52,7 milhões de euros em 2015. 
Existe uma correspondência entre a execução pro-
jetada e a execução observada. 

CRITÉRIOS E GESTÃO ORÇAMENTAL RIGOROSOS
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DE 2015 FOI DE 96,6% PARA A RECEITA  
E DE 88% PARA A DESPESA

"Destes dados e desta análise, este executivo de maioria PS 
pode orgulhar-se do trabalho desenvolvido ao longo destes 
seis anos de gestão municipal, porque tem cumprido os cri-
térios da elaboração dos orçamentos mas também, e mais 
importante ainda, tem cumprido todos os critérios da exe-
cução, em que a receita arrecadada tem sido sempre inferior 
à despesa efetuada. Só assim podemos ter equilíbrio orça-
mental que contribui decididamente para o controlo do en-
dividamento e consolidação das finanças municipais para 
o bem do concelho e do país.", refere Domingos Pereira, res-
ponsável pelo pelouro das Finanças e da Gestão Económica.

Uma das grandes preocupações 

que este executivo tem assumido 

é a execução orçamental. E a sua 

boa execução é tanto maior quanto 

maior for o rigor na elaboração dos 

documentos previsionais de contas.
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A pesar da lei geral não exigir quais-
quer destas medidas, a Câmara 
Municipal de Barcelos, atenden-

do às dificuldades vividas e à situação 
económico-social fragilizada que as fa-
mílias e empresas atravessam, nestes úl-
timos anos, decidiu alargar as medidas e 
o âmbito daqueles que podem beneficiar 
de isenções de impostos municipais.

Miguel Costa Gomes defende que esta 
decisão “vem ajudar quem mais precisa. A 
CMB prescindiu de mais de um milhão 
de euros, mas as pequenas e médias em-
presas, o comércio local, os barcelenses, 
em situação de insuficiência económi-
ca, os jovens, os casais com mais de 60 
anos ou as famílias em dificuldade e 
numerosas, entre muitos outros que 
beneficiam destas isenções, podem, 
canalizar esses valores dos impostos 
para necessidades próprias: criação de 
empregos, melhoria das condições de 
trabalho dos seus funcionários, compra 
de casa, atrair mais gente e mais jovens, 
e criar movimento, atração e dinami-
zação do Centro Histórico (isenção do 
pagamento de taxas sobre esplanadas), 
atrair mais comércio, mais lojas e, claro, 
mais segurança!”.

MUNICÍPIO 
DE BARCELOS 
ABDICOU DE MAIS 

Município de Barcelos delimitou 
a Área de Reabilitação Urbana 
(ARU) onde se insere parte do 

território das freguesias de Arcozelo, 
Barcelos, Barcelinhos e Rio Covo Santa 
Eugénia, designada por ÁRU Barcelos 
Nascente 2, que contempla uma área de 
72,55 hectares e é composta por nove 
quarteirões, 99 lotes e 21 anexos.

A delimitação desta área, aprovada 
pelo executivo municipal em janeiro de 
2016, segue-se à aprovação da delimita-
ção das áreas de reabilitação urbana do 
Centro Histórico de Barcelos e de Bar-
celos Nascente 1, ocorrida em junho de 
2014, com o objetivo de inverter a tendên-
cia de desertificação urbana e “potenciar 
a reabilitação, criando condições que po-
tenciem a sua atratividade”.

Estas decisões da Câmara Munici-
pal consagram um conjunto importante 
de objetivos estratégicos e de medidas 
a implementar para que o Município de 
Barcelos tenha um papel mais ativo e di-
namizador e, ao mesmo tempo, crie con-
dições favoráveis à reabilitação urbana.

Entre essas medidas, contam-se di-
versos benefícios fiscais aos proprietários, 

como os associados ao IMI (isenção 
por um período de 5 anos, a contar 
do ano da reabilitação) e ao IMT 
(isentar as aquisições de prédios 
urbanos ou frações destinados ex-
clusivamente a habitação própria e 
permanente, na primeira transmis-
são onerosa do prédio reabilitado).

Pretende-se recuperar a área 
urbana desaproveitada e prete-
rida em relação a outras áreas 
de expansão urbanística. Muitos 
edifícios estão desocupados, em 
ruína ou com deficientes condi-
ções de habitabilidade, pelo que a 
criação destas áreas vem permitir 
uma intervenção de fundo nes-
ta realidade, através de: criação 
de condições mais favoráveis de 
conectividade interna e externa; 
projecção de uma nova identida-
de local; tirar partido dos recursos 
ambientais e paisagísticos e das 
grandes unidades industriais de-
sativadas e vazios urbanos com 
potencial de instalação de novas 
funções e atividades, entre outras 
formas de intervenção.

0

EXECUTIVO 
APROVA ÁREAS DE 
REABILITAÇÃO URBANA

DE 1 MILHÃO 
DE EUROS 
EM TAXAS

F
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DELIBERAÇÕES

 REUNIÃO DE CÂMARA 25 DE SETEMBRO DE 2015 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino 
pré-escolar. Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 13 Alunos – Escalão 
1 (A) – refeição gratuita; 14 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação 
em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar:  5 Alunos – Escalão 1 
(A) – refeição gratuita.

2. Ratificação de atribuição de passe escolar.
3. Ratificação de cedência temporária de instalações.
4.  Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de 

ensino – Tarefeiras.
5.  Retificação da deliberação do Executivo Municipal relativa à aprovação 

do Acordo de Colaboração para o fornecimento de refeições.
6.  Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-

celos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos. 
7.  Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio, no valor de 5.100,00€.
8.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos para com-

participação; continuação do apoio a sete agregados familiares.
9.  Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ à Universidade do Minho 

– Escola de Ciências da Saúde, para promoção do “III Fórum de Investi-
gação em Neurociências do Minho.” 

10. Apoio aos autores barcelenses. Aquisição de livros.
11.  Aceitação da doação de uma peça da autoria do escultor Rogério Timóteo.
12.  Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00€ à Freguesia de Macieira 

de Rates para proceder à conclusão da pavimentação e beneficiação da 
Rua de Travassos.

13.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Carreira e Fonte Coberta para proceder à obra de drenagem de águas plu-
viais e requalificação de valetas, na Rua Arqto Borges Vinagre, em Carreira.

14.  Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00€ à União de Freguesias de 
Durrães e Tregosa para proceder ao alargamento do cemitério (Durrães). 

15.   Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à União de Freguesias de 
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães para executar a obra 
de pavimentação da Rua de Aldeia de Cima, em Grimancelos.

16.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica da Igreja de Santa 
Maria de Faria para proceder a obras de conservação e restauro da igreja.

17.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Associação Cultural e 
Recreativa de Roriz para aquisição de uma viatura.

18.  Isenção do custo das mensalidades devidas para a frequência de aulas 
de natação nas Piscinas Municipais, para a época desportiva 2015/2016 
a três beneficiários. 

19.  Protocolo – Espaços do Cidadão. Município de Barcelos -  União Fregue-
sias de Alheira e Igreja Nova.

20.  Ratificação da alteração ao Contrato-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo com o Gil Vicente Futebol Clube.

21.  Projetos de Regulamentos para os Concursos: Concurso Barcelos Ci-
dade Presépio, Concurso de Máscaras e Desfile de Carnaval, Concurso 
Barcelos Florido e Concurso Esplanadas de Barcelos.

22.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de transporte de jovens portadores de deficiência”. Artigo 75.º 
da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).

23.  Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de 
serviços de apoio, execução e manutenção das atividades inerentes à 
área funcional do cemitério municipal. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).

24.  Ratificação do despacho proferido em 16.09.2015 da Empreitada de 
Obras Públicas – “Beneficiação do Caminho Municipal C.M. 1115, entre 
Milhazes e Faria.”

25. Doação de uma parcela de Terreno à Freguesia de Moure.
26. Cedência de Utilização do Pavilhão Municipal de Barcelos.
27. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
28.  Ratificação de despacho proferido pelo Exmo. Senhor Presidente da 

Câmara Municipal que aprovou a cedência do Auditório Municipal, ao 
Partido Socialista de Barcelos, para a realização de uma sessão sobre 
“Educação”, no dia 14 de setembro.

29.  Ratificação de despachos proferidos pelo Sr. Vereador Domingos Pereira, 
que aprovaram o seguinte: - Cedência da cozinha, das casas de banho e 
espaços exteriores da Escola Primária de Lijó, EB1 da Mouta, à Freguesia 
de Lijó, para a celebração do Dia da Juventude, no dia 5 de setembro; - 
Cedência do Pavilhão de Campo, à Associação de Futsal de Campo, para 
a realização do jogo de apresentação do Plantel, no dia 12 de setembro; 
- Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao Clube de Futsal “Os galos 
de Barcelos”, para o jogo de apresentação, no dia 12 de setembro; - Cedên-
cia do Auditório da Biblioteca Municipal, à Escola Profissional “Profitecla”, 
para a cerimónia de entrega dos Diplomas do Quadro de Honra, no dia 17 
de setembro; - Cedência das piscinas municipais exteriores, à Associação 
“Secção Candidata a Associação Erasmus Student Network Barcelos, para 
a realização da atividade denominada como “Welcome Day”, no dia 17 de 
setembro; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao Futsal Clube 
de Barcelos, para a realização dos jogos de pré-época, nos dias 19 e 26 de 
setembro; - Cedência do Auditório da Casa da Juventude, à entidade Bebé 
Vida, para a realização de um Workshop Bebé Vida, no dia 21 de setembro; 
- Cedência do Auditório da Casa da Juventude, à entidade “MedicalMedia 
- Mamãs e bebés Publicações”, para a realização de dois Workshops com o 
tema “Preparação para a Parentalidade”, nos dias 28 de setembro e 9 de 
novembro; - Cedência do Auditório Municipal, ao Arciprestado de Barcelos, 
para a realização de duas conferências sobre “o respeito da casa comum” 
e “a morte e os desafios que ela traz à vida quotidiana”, nos dias 14 de ou-
tubro e 4 de novembro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao 
Hospital Santa Maria Maior, E.P.E., Serviço de Pediatria, para a realização 
da 4ª reunião da UCF da criança e do adolescente subordinada ao tema 
“Obesidade Infantil e Alimentação Saudável”, no dia 2 de dezembro.

30.  Ratificação de despachos proferidos pelo Sr. Vereador Alexandre Maciel, 
que aprovaram o seguinte: - Empréstimo de 40 grades e dois sinais com 
indicação de trânsito proibido – realização da prova de BTT “3º BTT XCO 
Galocross”, organizado pelo Grupo Desportivo e Recreativo “Os Estrelas” 
de Vila Frescaínha S. Pedro; - Empréstimo de 30 grades – Associação Des-
portiva e Cultural de Tregosa; - Empréstimo de 20 grades de proteção para 
serem colocadas junto à entrada da Escola Secundária de Barcelinhos, no 
dia 12.09.15 – Guarda Nacional Republicana; - Empréstimo de 30 grades 
de proteção – Grupo de Danças e Cantares “As Gamelinhas de Palme”.

31.  Ratificação de despacho proferido pelo Sr. Vereador Alexandre Maciel, 
que aprovou a aceitação da doação de 2004 garrafas de água, de 33 
cl, pela empresa Modelo Continente Hipermercados, S.A., com o valor 
global atribuído de 140,28 €, para serem distribuídas pelos voluntários 
que participarão no evento “Limpar Barcelos”, que se realiza no dia 26 
de setembro de 2015.

 REUNIÃO DE CÂMARA 25 DE SETEMBRO DE 2015 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino 
pré-escolar. Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 23 Alunos – Escalão 
1 (A) – refeição gratuita; 14 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação 
em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar:  10 Alunos – Escalão 1 
(A) – refeição gratuita.

2. Retirado 
3.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: sete novos processos para com-

participação; cinco processos reavaliados para aumento do valor do 
apoio; continuação do apoio a seis agregados familiares. 

4.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Freguesia de Lama para a cedência das instalações da antiga Escola 
Primária de Piadela (Plano Centenário) para instalação e funcionamen-
to da sede do Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento 559 de Lama.

5.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
União De Freguesias de Tamel (Santa Leocádia) e Vilar do Monte para 
cedência da antiga Escola Primária de Vilar do Monte (Plano Centenário) 
a associações desportivas e culturais das duas localidades.

6.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o 
Instituto Politécnico do Cávado e do Ave para ocupação das instalações 
da Escola Gonçalo Pereira para instalação e funcionamento da Escola 
Superior de Design.

7.  Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Pis-
cinas Municipais, para a época desportiva 2015/2016, para a prática 
de atividades de educação física, dos utentes da Associação de Pais e 
Amigos das Crianças Inadaptadas – A.P.A.C.I.

8.  Isenção do custo das mensalidades devidas para a utilização das Pis-
cinas Municipais, para a época desportiva 2015/2016, para os alunos 
que frequentam uma Unidade de Apoio Multideficiência e os alunos 
que frequentam o Currículo Específico Individual, do Agrupamento de 
Escolas Rosa Ramalho.

9.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Núcleo Des-
portivo da Silva para a realização do “Grande Prémio de Atletismo da 
Silva”.

10.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “for-
necimento de refeições na EB1 e JI de Palme, para o ano letivo de 
2015/2016”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Or-
çamento de Estado 2015).

11.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de fornecimen-
to de refeições escolares nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho 
de Barcelos II. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015).

12.  Ratificação do despacho proferido em 29.09.2015 referente à Emprei-
tada de Obras Públicas – “Mais eficiência energética na iluminação 
pública do Cávado.” 

13.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utiliza-
ção de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

14.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utiliza-
ção de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

15.  Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos.
16.  Atribuição de subsídio  no valor de 600,00€  ao Clube de Karaté de Barcelos.
17. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
18.  Ratificação de despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal autori-

zou a realização da despesa relativa à estadia do Sr. Presidente da Câ-
mara Municipal de S. Domingos, Cabo Verde, de 15 para 16 de outubro, 
no âmbito de uma visita ao Município de Barcelos.

19.  Ratificação de despachos do Senhor Vereador  Domingos Pereira, que 
aprovaram o seguinte: - Cedência de 12 moedas do Espólio do Município, 
à Associação de Coleccionismo de Barcelos -ACOBAR, para a realização de 
uma exposição no Salão Nobre intitulada “Moedas da nossa História”, de 
18 de setembro a 19 de outubro; - Oferta de uma peça de artesanato ao Pre-
sidente da Fundação do Caminho Português de Santiago, aquando da sua 
visita ao Município; - Cedência da Tenda da Proteção Civil, à Associação de 
Montanhismo de Barcelinhos - Amigos da Montanha, para apoio à realiza-
ção da “Maratona BTT 5 cumes”, nos dias 19 e 20 de setembro; - Cedência 
do hall principal, sala anti-doping, restaurante, bancada sul e balneários 
da equipa visitante do Estádio Cidade de Barcelos e balneários do centro 
Empresarial, à Associação de Montanhismo de Barcelinhos - Amigos da 
Montanha, para apoio à realização da “Maratona BTT 5 cumes”, no dia 20 
de setembro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal ao Sindicato 
Nacional de Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 
Públicas, Concessionárias e Afins - STAL”, para a realização de uma reunião 
com os trabalhadores do Município de Barcelos, no dia 22 de setembro; 
- Cedência das Piscinas Municipais à “Associação Escola de Mergulho de 
Barcelos”, para a realização de aulas práticas de mergulho, de dia 22 a 
25 de setembro; - Cedência da Escola Primária 1º de Maio, em Arcozelo, à 
Junta de Freguesia de Arcozelo, para a realização de um convívio relativo 
à abertura das atividades ocupacionais seniores promovidas pela junta de 
freguesia, no dia 25 de setembro; - Cedência de 10 bancas, ao Centro Social 
da Paróquia de Arcozelo, para a realização da  “II Feira das Sopas”, nos 
dias 25 e 26 de setembro; - Cedência de 5 tendas ao ‘Grupo de Danças e 
Cantares “As Gamelinhas de Palme”’, para a realização da “1ª Festa das 
Colheitas, Artesanato e Folclore”, nos dias 26 e 27 de setembro; - Cedência 
dos Courts das Piscinas Municipais e do Court exterior do Parque da Cidade, 
à Academia de Ténis de Barcelos, para a realização do “Torneio das Piscinas 
Municipais de Barcelos”, de 1 a 4 de outubro e 3 de outubro, respetivamen-
te; - Cedência de 6 tendas, à União de Freguesias de Vila Cova e Feitos, 
para apoio ao evento “1ª Feira da Saúde”, desenvolvido pelo “Centro Social 
Paroquial Imaculado Coração de Maria”, de Vila Cova, de 2 a 4 de outubro; 
- Cedência de 200 cadeiras a “João Ferreira Dantas Unipessoal, Lda.”, para 
a realização do desfile “Rainha das Vindimas”, no evento “Expo Barcelos 
2015”, no dia 24 de outubro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Muni-
cipal, à Associação dos Amigos de D. António Barroso, para a cerimónia 
de celebração da memória de D. António Barroso, no dia 7 de novembro; 
- Cedência da parte inferior da bancada sul do Estádio Cidade de Barcelos, 
à Associação Ornitológica de Barcelos, para a realização da 1ª edição da 
“Expoaves Cidade de Barcelos”, nos dias 14 a 22 de novembro; - Cedência 
do Auditório Municipal, à “alumni medicina”, Núcleo de Antigos Estudantes 
de Medicina da Universidade de Minho”, para a realização do “III Fórum de 
Investigação em Neurociências do Minho”, nos dias 27 a 29 de novembro.

20.  Ratificação de despacho do Sr. Vereador Carlos Brito que aprovou a 
disponibilização de um par de balizas e respetivo transporte à Cávado 
Futebol Clube.

21.  Ratificação de Despachos da Sra. Vereadora Armandina Saleiro que 
aprovaram o seguinte: - Oferta de 5 galos médios a entidades e insti-
tuições recebidas no município; - Oferta de 100 give-aways e 10 galos 
médios aos professores e alunos estrangeiros que foram recebidos no 
Edifício dos Paços do Concelho; - Aquisição de 30 exemplares do livro 
“Os Democratas de Braga – Testemunhos e Evocações” para serem 
distribuídos pela Biblioteca Municipal e pelas Bibliotecas Escolares .

22.  Ratificação de despachos da Sra. Vereadora Maria Elisa Braga que apro-
varam o seguinte: - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Proto-
colos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os 
solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver:- Associação 
Social Cultural e Recreativa de Creixomil – Coro de Câmara de Barcelos; 
- Associação dos Amigos de D. António Barroso – Conservatório de Músi-
ca de Barcelos; - ACIB – Banda do Galo; - Associação Perelhal Solidário – 
Coro de Câmara de Barcelos; - Freguesia de Balugães – Grupo Folclórico 
de Tregosa; - Paróquia de S. Martinho de Aborim – TPC – Teatro Popular 
de Carapeços; - Centro Social e Paroquial de Fragoso – TPC - Teatro Po-
pular de Carapeços; - Amigos da Montanha – Banda Plástica; - Freguesia 
de Tamel S. Veríssimo – Grupo de Câmara da Banda Musical de Oliveira.

23.  Alteração do dia das reuniões de Câmara para as segundas-feiras.
24. Aprovação da ata em minuta. 

 REUNIÃO DE CÂMARA 25 DE SETEMBRO DE 2015 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 13 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 19 Alunos – Escalão 
2 (B) – comparticipação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar:  
11 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

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

3. Regulamento de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos.
4.  Ratificação dos despachos da Vereadora Armandina Saleiro que deferiu 

os pedidos de passes escolares, para o ano lectivo 2015/2016.
5.  Colaboração do Município de Barcelos no desenvolvimento do projeto 

Eco-Escolas pelo Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes.
6.  Minuta do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Junta de Freguesia de Adães.

7.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social da Silva.
8.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a “Hospitalagro 

– Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas e Pecuários”
9.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de 

Manhente. 
10.  Aditamento do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Federação Portuguesa de Atletismo.
11.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social 

Abel Varzim – projeto CONTA MAIS
12.  Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Municipio de Barcelos e a 

ASAE – Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. 
13.  Adenda do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o 

Oculista Santos.
14. Apoio ao Arrendamento Habitacional. 
15.  Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
16.  Prorrogação do prazo para a homologação da lista de classificação final 

dos procedimentos concursais.
17.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição 

de serviços para “fornecimento contínuo de refeições no âmbito dos 
eventos organizados pelo Município até ao final do ano 2015” e para 
“fornecimento contínuo de alojamento no âmbito dos eventos organi-
zados pelo Município até ao final do ano 2015”. 

18.  Retificação da proposta nº 22, de 25 de setembro de 2015, relativo ao 
pedido de parecer prévio para celebração de contrato de "aquisição de 
serviços de transporte de jovens portadores de deficiência". 

19.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de Vigilância e Segurança nas Instalações do Município de 
Barcelos. Ratificação da autorização de assunção dos encargos/com-
promissos plurianuais.

20.  Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de um médico 
veterinário. 

21.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de 
serviços nas modalidades de tarefa, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros.

22.  Projeto de Regulamento de Atribuição de Medalhas Honorificas do Mu-
nicípio de Barcelos.

23.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utiliza-
ção de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

24.  Recurso hierárquico.
25.  Recurso hierárquico.
26.  Protocolo – Passagem Superior ao Km 60,863 da Linha do Minho “Am-

pliação/Construção da passagem superior à Linha do Minho no caminho 
da rua da Igreja Matriz de acesso ao cemitério de Aborim, Barcelos”.

27.  Emissão de parecer sobre a proposta de escala de turnos das farmácias 
do concelho.

28.  Ratificação de despacho proferido pelo Presidente da Câmara Munici-
pal, datado de 09.10.15 que autorizou a cedência de apoio técnico para 
a elaboração de um estudo de instalações sanitárias a implementar na 
mata do Seminário  da Silva

29.  Ratificação de despacho proferido pelo  Presidente da Câmara Municipal, 
datado de 09.10.15 que autorizou a cedência de apoio técnico para a elabo-
ração de um projecto de reconversão de um edifício destinado a submeter 
a uma candidatura de um Centro de Promoção de Autonomia e Reabilita-
ção Integral para doentes vítimas de AVC e Demência para o Portugal 2020.

30.  Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00€ e a cedência do apoio 
logístico solicitado  à Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos para 
promover uma procissão ao cemitério municipal no dia 1 de novembro. 

31.  Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € à Equipa Sócio-Caritativa 
da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos para ajuda a famílias 
carenciadas. 

32.  Atribuição de subsídio no valor de 4.500,00€ à Freguesia de Aldreu  
para proceder a obras de melhoramento e conservação nas infraestru-
turas desportivas. 

33.  Atribuição de subsídio no valor de 16.065,41€ à Freguesia de Barqueiros 
para dar continuidade aos trabalhos  das obras de construção da Casa 
Mortuária. 

34.  Atribuição de subsídio no valor de 14.080,68 € à Freguesia de Fornelos 
para proceder a uma alteração  à rede de drenagem de águas residuais 
no lugar de Aldeia de Baixo. 

35.  Atribuição de subsídio no valor de 15.740,00€ à Freguesia de Fragoso 
para  proceder às obras de alargamento do caminho de Água Levada 
até ao limite de Quintiães. 

36.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Freguesia de Paradela 
para proceder à execução de diversas obras consideradas urgentes na 
freguesia.  

37.   Atribuição de subsídio no valor de 7.382,72 € à Freguesia de Rio Covo 
Sta Eugénia para proceder às obras de ampliação do cemitério.

38.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00€ à Freguesia de Moure 
para proceder a obras de melhoramento no ringue desportivo. 

39.  Atribuição de subsídio no valor de 2.740,00€ à União de Freguesias de Alvito 
(S. Pedro e S. Martinho) e Couto  para o pagamento das rendas das instala-
ções de Refeitório Prolongamento do Jardim de Infância de Alvito S. Pedro

40.  Atribuição de subsídio no valor de 5.500,00€ ao Núcleo de Barcelos do 
Corpo Nacional de Escutas para ajudar nas despesas efectuadas com a 
organização da atividade da “Abertura do Ano Escutista” e também com 
as comemorações dos “90 anos da Fundação do Escutismo em Barcelos”.

41.  Atribuição de subsídio no valor de 8.640,00€ aos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos relativo ao apoio prestado nos anos de 2013 e 2014, uma 
vez que não se concretizaram os termos do Protocolo.

42.  Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ à SP Team – Sobre Peças 
Team. Associação para promoção da cidade de Barcelos. 

43.  Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00€ à ARCA- Associação 
Recreativa e Cultural de Arcozelo para a  aquisição de equipamentos 
adequados à pratica desportiva. 

44.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à ARCA- Associação 
Recreativa e Cultural de Arcozelo para a  participação dos alunos nas 
competições.

45.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Associação AXB - Academia de Xadrez de Barcelos

46.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Associação de Futebol Popular de Barcelos.

47.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Associação Motor Clube de Barcelos

48.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Associação Núcleo de Árbitros de Futebol de Barcelos

49.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Associação Basquete Clube de Barcelos

50.  Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal que apro-
vou o seguinte: - Cedência de apoio logístico, nomeadamente o Pavi-
lhão Municipal, cedência gratuita de espaços públicos, grades, plantas 
ornamentais, para a realização da actividade “Abertura Regional do 
Ano Escutista – Corpo Nacional de Escutas.

51.  Ratificação de despachos do Sr. Vereador da Câmara Municipal, Dr. Domin-
gos Pereira que aprovaram o seguinte: - Cedência do Pavilhão Municipal 
de Barcelos, à Associação de Patinagem do Minho, para a realização da 9ª 
edição do "Troféu Jorge Coutinho", no dia 20 de setembro; - Cedência de 
duas salas da antiga Escola Primária 1º de Maio, em Arcozelo, à Associação 
Tertúlia Barcelense, para a recolha e constituição de cabazes de Natal para 
as famílias carenciadas, de outubro de 2015 a finais de janeiro de 2016; - 
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, ao Centro Social, Cultural e 
Recreativo Abel Varzim, para a realização de um espetáculo do Grupo de 
Teatro "Os Oprimidos" no âmbito do projeto CONTA MAIS, nos dias 2 e 3 de 
outubro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à Barcelos Sénior 
- Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa de Formação Perma-

nente, para a realização da cerimónia de abertura do Ano Letivo 2015/2016,  
no dia  5 outubro; -  Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos e da Sala 
Gótica, ao Corpo Nacional de Escutas - Núcleo de Barcelos, para a realiza-
ção da "Abertura Regional do Ano Escutista", nos dias 10 e 11 de outubro e 
exposição de 10 a 18 de outubro; - Cedência dos Courts de Ténis das Piscinas 
Municipais, à Academia de Ténis de Barcelos, para a realização  do "Torneio 
das Piscinas Municipais de Barcelos", no dia 11 de outubro;  - Cedência do 
Auditório da Biblioteca Municipal, à ASAE - Autoridade de Segurança Alimen-
tar e Económica, para a realização de uma conferência sobre "Doação de 
Bens Apreendidos", no dia 12 outubro; - Cedência do Auditório Municipal, 
à entidade GTI - Gestão, Tecnologia e Inovação, SA, para a realização de um 
seminário sobre o tema "Obrigações do empregador e incentivos na área de 
Recursos Humanos", no dia 13 de outubro; - Cedência do Estádio Cidade de 
Barcelos, à Câmara Municipal de Viana do Castelo, para a realização de um 
jogo de futebol para a "Taça de Portugal", entre o Sport Clube Vianense e o 
Benfica, no dia 16 de outubro; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, 
à Associação de Futebol Popular de Barcelos, para a realização de um jogo 
da "Supertaça Feminina" entre a "ACD de Carapeços" e "Os Moinhos de 
Paradela", no dia 24 de outubro;  - Cedência do Ringue Superior do Pavilhão 
Municipal de Barcelos, à Associação Cultural Recreativa e Desportiva da 
Quinta do Aparício, para a realização de uma Mega Aula de Zumba, para 
angariação de Fundos a favor da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no dia 25 
de outubro; - Cedência da cantina, polivalente e cozinha da Escola Primária 
de Carapeços, à Fanfarra S. Tiago de Carapeços, para a comemoração do 
35º aniversário da Associação, no dia 7 de novembro; - Cedência do Auditório 
Municipal, à Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Barcelos, para a 
realização do II Seminário sobre o tema "Acolhimento Institucional e Saúde 
Mental", no dia 20 de novembro;  - Cedência do Salão Nobre, ao Conserva-
tório de Música de Barcelos, para a realização do concerto comemorativo do 
Dia de Sta. Cecília e Saraus Musicais de Final de Período, nos dias 21 de no-
vembro, 14 e 16 de dezembro;- Cedência do Salão Nobre, à ASA - Academia 
Sons da Arte, para a realização das Audições/Concertos de Final de Período, 
no dias 19 de dezembro de 2015, 19 de março e 18 de junho de 2016. 

52.  Ratificação de despacho do Vereador Carlos Brito que aprovou o seguinte: 
- Disponibilização de uma tenda da Protecção Civil para administração de 
primeiros socorros em caso de emergência – Abertura do Ano Escutista.

53.  Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovaram 
o seguinte: - Oferta de 100 give-aways e 7 galos médios aos professores e 
alunos estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho 
(60920/15); - Oferta de 50 give-aways e 3 galos médios aos professores e 
alunos estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho. 

 REUNIÃO DE CÂMARA 30 DE OUTUBRO DE 2015 

1.  Opções do Plano e Orçamento para 2016
2.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 

de iluminação de Natal para 2015”.
3.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utiliza-

ção de solo abrangido por restrição de utilidade pública.
4. Ratificação do pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. 

 REUNIÃO DE CÂMARA 9 DE NOVEMBRO DE 2015 

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

2.  Apoio ao arrendamento habitacional: cinco novos processos para 
comparticipação; sete processos reavaliados (continuidade do valor do 
apoio); dez processos reavaliados (diminuição do valor do apoio).

3.  Adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a ARTES-
MUSIVI – associação de Artes de Viatodos (Academia de Música de Viatodos).

4.  Apoio material à CPCJ na organização do II Seminário “Acolhimento 
Residencial e Saúde Mental”.

5.  Oferta de livros à Junta de Freguesia de Remelhe.
6.  Fornecimento de refeições ao pessoal auxiliar dos estabelecimentos de 

ensino – tarefeiras.
7.  Revogação do Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de 

Barcelos e o Centro Social da Silva.
8.  Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de 

Pais e Encarregados de Educação da Escola de Carapeços.
9.  Adenda ao protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e 

a Ótica 2/Barcelos – Projeto de Saúde Pública “Promoção da Saúde 
Ocular e Auditiva”.

10.  Aquisição da plataforma informática “Mais Cidadania”.
11.  Transporte para a VIII Conferência Internacional do Plano Nacional de Leitura.
12.  Cedência de ferramenta “Manual Digital” aos alunos do 2º e 4º anos 

que frequentam a Atividade Extracurricular de Inglês.
13.  Atribuição de subsídio no valor de 3,500 euros para pagamento a tare-

feira da Associação de Pais de Oliveira.
14.  Aceitação da doação de um exemplar do livro “Terra do Concelho de Sá-

tão” e um exemplar do livro “A Capela de Nossa Senhora da Esperança”.
15.  Oferta de um exemplar das obras “Cantigas de João Garcia de Gui-

lhade” e “Território e Desenvolvimento. Populações do concelho de 
Barcelos (1960-2011) às Juntas de Freguesia, freguesias agregadas e 
Bibliotecas Escolares.

16.  Acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a União de Fre-
guesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescainha (S. Martinho e S. Pedro).

17.  Cedência de material a título definitivo à freguesia de Fornelos (80 
cadeiras para a catequese).

18.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização 
de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

19.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização 
de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

20.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização 
de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

21.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização 
de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

22.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização 
de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

23.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização 
de solo abrangido por restrição de utilidade pública.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 17,500 euros à freguesia de Airó para 
proceder a obras de alargamento do caminho de Fornelos.

25.  Atribuição de subsídio no valor de 10,000 euros à União de Freguesias  
de Creixomil e Mariz para proceder à última fase de construção do muro 
de suporte à E.M. 544-1, em Creixomil. 

26.  Atribuição de subsídio no valor de 55,000 euros à União de Freguesias 
de Alheira e Igreja Nova para aquisição de terreno destinado à amplia-
ção do cemitério e requalificação da envolvente.

27.  Ratificação de despacho do Sr. Presidente da Câmara que autorizou 
a cedência de apoio técnico, nomeadamente a elaboração do projeto 
de arquitetura e de especialidades, pelos serviços da DOPM, solicitado 
pela Sra. Rosa Barbosa, residente na freguesia de Lijó.

28.  Protocolo de colaboração para a  realização de estágio.
29.  Toponímia.
30.  Ratificação de despachos do Ex.mo Senhor Presidente da Câmara, que 

aprovaram o seguinte: Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e 
Sala do Átrio, ao Centro de Emprego e Formação Profissional de Viana 
do Castelo, serviço de Formação Profissional, para a realização de uma 
conferência e exposição sobre o tema Violência Doméstica – É hora de 
mudança”, nos dias 25 de novembro e de 25 de novembro a 2 de dezem-
bro, respetivamente; cedência de uma bandeira do Município, em nylon, 
solicitada pela EMEC/ETG, para colocar no exterior das instalações.
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31.  Ratificação de despachos do Ex.mo Sr. Vereador Domingos Pereira que 
aprovaram o seguinte: cedência do pavilhão da Escola Primária de Alvelos à 
associação de Pais dos Alunos de Alvelos do Jardim de Infância e 1º ciclo para 
realização de uma Assembleia geral de pais, no dia 19 de outubro; Cedência 
do auditório da Biblioteca Municipal ao Centro Social, Cultural e Recreativo 
Abel Varzim para realização de uma sessão de Teatro do Oprimido no âmbito 
do Projeto CONTA MAIS, no dia 30 de outubro; Cedência de 50 cadeiras à 
entidade “ João Dantas, Unipessoal, Lda.” para o evento “Barcelos Noivos”, 
nos dias 7 e 8 de novembro; Cedência do logradouro da Escola Primária 
de Carvalhal à Comissão política Concelhia do CDS-PP Barcelos para reali-
zação de um convívio com os seus militantes e simpatizantes, nod ia 8 de 
novembro; Cedência da Escola Primária 1º de Maio, em Arcozelo, à Junta de 
Freguesia de Arcozelo para realização de um magusto, no dia 10 de novem-
bro; Cedência do ringue superior do Pavilhão Municipal de Barcelos para a 
realização de uma aula de Zumba no âmbito do “Dia Mundial da Diabetes”, 
no dia 14 de novembro; Cedência do Court de Ténis do Complexo das Piscinas 
Municipais à escola Secundária de Barcelinhos para a realização das aulas 
práticas de ténis do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Gestão Despor-
tiva, nos dias 6, 13, 20 e 27 de novembro, das 11h às 12h.

32.  Ratificação dos despachos do Sr. Vereador Carlos Brito, que aprovaram 
o seguinte: Disponibilização de som para apoio à organização do even-
to”Taça de Portugal de Jetsky 2015”; Cedência por empréstimo de um 
galo gigante para ilustração do programa “A Tarde é Sua”, da TVI, no dia 
29 de outubro de 2015.

33.  Ratificação de despachos da Sra. Vereadora Elisa Braga que aprovaram o 
seguinte: Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de Co-
laboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicitaram 
para as atividades que pretendem desenvolver: Centro Social e Paroquial 
de Fragoso – Grupo Teatro do Neiva; A FOCA – Associação de pais de Car-
reira e Fonte Coberta – Grupo Folclórico Santa Maria de Moure; Freguesia 
de Remelhe – Grupo Folclórico de S. Lourenço de Alvelos; Círculo Católico 
de Operários – Grupo de Teatro Neiva – A Mó; Freguesia de Remelhe – 
Grupo Musical “Sons de Barro”; Centro Social e Paroquial de Fragoso 
– Grupo Cultural e Etnográfico de Aldreu; Amigos da Montanha – Banda 
do Galo; Centro Social e Paroquial de Arcozelo – Companhia de Teatro “A 
Capoeira”; Freguesia de Aldreu – Grupo Folclórico Nossa Senhora da Aba-
dia e Grupo de Danças e Cantares “As Gamelinhas de Palme”; Associação 
Desportiva e Cultural de Manhente – Teatro Popular de Carapeços – TPC.

 REUNIÃO DE CÂMARA 23 DE NOVEMBRO DE 2016 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e ensino 
pré-escolar. Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 6 Alunos – Escalão 1 (A) – re-
feição gratuita; 21 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 50% refeição. 
Alunos do ensino pré-escolar:  2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.

2.  Atribuição de passe escolar a aluna que frequenta a Escola Secundária 
Alcaides de Faria.

3.  Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que fre-
quenta a APPACDM de Viana do Castelo. 

4.  Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de 
Barcelos e as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do con-
celho, tendo em vista o transporte de munícipes com deficiência das suas 
residências para os Centros de Atividades Ocupacionais APAC e da APACI.

5.  Apoio para transporte em ambulância. 
6.  Ratificação de Cedência temporária de instalações à Associação de Pais 

do jardim de infância de Roriz e à Junta de Freguesia de Remelhe.
7.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de 

Barqueiros, no sentido de facultar o pequeno-almoço a crianças cujos 
pais não o possam assegurar.

8.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia 
de Pereira, no sentido de garantir o transporte de crianças para outra 
escola, em virtude do encerramento da escola primária da freguesia.

9.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Junta de Fre-
guesia de Carvalhal, tendo em vista o transporte de crianças com neces-
sidades educativas especiais para o Centro Hípico Irmão Pedro Coelho.

10.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da Escola de Carapeços, tendo em 
vista o transporte de crianças com necessidades educativas especiais 
para o Centro Hípico Irmão Pedro Coelho.

11.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos; seis pro-
cessos reavaliados com continuidade do valor do apoio; sete processos 
reavaliados com diminuição do apoio.

12.  Oferta de lembranças - Fim de Semana Gastronómico "Barcelos Doce".
13.  Protocolo de colaboração com a Escola Superior de Educação do Institu-

to Politécnico de Viana do Castelo (ESEVC), tendo em vista o desenvolvi-
mento de um estágio curricular de um aluno.

14.  Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
15.  Regulamento  de Apoio ao Arrendamento Habitacional do Município de 

Barcelos.
16.  Pedido de Parecer genérico. Artigo 4.º da Portaria n.º 149/2015.
17.  Ratificação do despacho de aprovação do Relatório Preliminar profe-

rido em 09.11.2015 referente à Empreitada de Obras Públicas – "Mais 
eficiência energética na iluminação pública do Cávado." 

18.  Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de 
serviços de medicina no trabalho. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 
31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).

19.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços para “Manutenção de relvados de campos desportivos”. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).

20.  Retificação da proposta n.º 2 de 30/10/2015. “Aquisição de serviços de 
Iluminação de Natal para 2015”. 

21.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego público 
por tempo indeterminado.

22.  Atribuição de subsídio à freguesia de Cossourado, no valor de 
15.000,00 euros, para proceder a obras de vedação no terreno adquiri-
do para alargamento do cemitério.

23.  Atribuição de subsídio à freguesia de Cristelo,  no valor de 15.000,00 
euros, para proceder a obras no cemitério.

24.  Atribuição de subsídio à freguesia de Galegos S. Martinho, no valor de 
15.000,00 €, para proceder à obra de pavimentação e drenagem de 
águas pluviais na Rua de Vilarinho.

25.  Atribuição de subsídio à freguesia de Lama, no valor de 15.000,00 € 
proceder à execução das obras de “Alargamento, Repavimentação e 
construção de passeios na Rua da Igreja”.

26.  Atribuição de subsídio à freguesia de Martim, no valor de 20.000,00 €, 
para proceder a obra de alargamento e pavimentação da Rua de Riquinha.

27.  Atribuição de subsídio à  freguesia de Remelhe, no valor de 15.000,00€, para 
proceder ao alargamento e pavimentação da Rua da Gaiteira e Rua de Quile.

28.  Atribuição de subsídio à freguesia de Rio Covo Sta Eugénia, no valor de 
12.500,00€, para proceder às obras de ampliação do cemitério.

29.  Atribuição de subsídio à freguesia de Roriz, no valor de 10.000,00€, 
para proceder proceder à pavimentação da Travessa do Eido.

30.  Atribuição de subsídio à  freguesia de Tamel S. Veríssimo, no valor de 
10.000,00€, para  proceder à requalificação do parque de jogos. 

31.  Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e 
Faria, no valor de 17.500,00€, para proceder à realização de pequenas obras 
em caminhos: Rua dos Barreiros, Rua da Cruz de Pedra e Rua das Cruzes.

32.  Atribuição de subsídio à  freguesia de Fornelos, no valor de 844,84€, 
para proceder ao pagamento do valor do IVA correspondente ao sub-
sídio deliberado na reunião ordinária da Câmara Municipal realizada 
em 26.10.15, destinado à realização de obras de drenagem de águas 
residuais no lugar de Aldeia de Baixo.

33.  Atribuição de subsídio ao Clube de Futebol “Os Ceramistas”, no valor de 
12.000,00€, para proceder a obras de vedação do parque desportivo.

34.  Atribuição de subsídio à  Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho de 
Vila Frescainha, no valor de 10.000,00€, para proceder à realização de 
trabalhos de substituição do telhado da Igreja, sacristias e torre sineira.

35.  Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Sta. Eulália de 
Negreiros, no valor de 10.000,00€, para proceder a obras de melhora-
mento no Adro da Igreja. 

36.  Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo de Fragoso, no valor de 
8.000,00€, para proceder à realização de obras nas instalações desportivas.

37.  Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo de Pedra Furada, no valor de 
3.000,00€, para proceder a obras nas instalações desportivas.

38.  Atribuição de subsídio ao Palme Futebol Clube, no valor de 8.000,00€, 
para proceder a obras de melhoramentos nas instalações desportivas.

39.  Atribuição de subsídio ao Centro Social de S. Veríssimo, no valor de 
856,00€, para proceder ao pagamento de refeições que ultrapassaram 
as inicialmente fixadas em sede de Protocolo.

40.  Concurso “Barcelos, Cidade Presépio IV”.
41.  Concurso de Máscaras 2016.
42.  Desfile de Carnaval 2016.
43.  Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o CIAB – 

Centro de Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo (Tribunal 
Arbitral de Consumo).

44.  Apoio material e logístico ao Agrupamento de Escolas de Barcelos na 
organização do Sarau Literário Portugal-Noruega, com a cedência de 
2 peças de artesanato representativas de Barcelos e 2 livros da Rosa 
Ramalho para oferta aos oradores.

45.  Perdão de dívida referente a refeições escolares do ano de 2015.
46.  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo: cedência de dois 

trabalhadores do Município para exercício de funções na CPCJ.
47.  Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em Perigo: nomeação do 

representante do Município de Barcelos  na Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em Perigo do concelho de Barcelos.

48.  Ratificação do Despacho do Sr. Presidente da Câmara que que autorizou 
a transferência de 120.000 €, para a Empresa Municipal de Educação 
e Cultura, E.M., para o reequilíbrio financeiro da Empresa Municipal de 
Educação e Cultura, E.M.  

49.  Ratificação do apoio técnico solicitado pela APACI - Associação de Pais e 
Amigos das Crianças Inadaptadas.

50.  Ratificação do pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. 
51.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utiliza-

ção de solo abrangido por restrição de utilidade pública.
52.  Cedência de material a título definitivo à APAL – Associação de Pais dos 

Alunos de Alvelos: armário do tipo estante.
53.  Cedência de material a título definitivo ao Centro Social de Cultura e 

Recreio da Silva: 5 secretárias; 6 armários; 20 mesas; 40 cadeiras.
54.  Cedência de material a título definitivo à Sociedade Columbófila Barce-

lense: 1 mesa redonda; 8 mesas retangulares; 4 secretárias; 2 cadeiras; 
4 armários; 2 estantes.

55.  Ratificação de despachos do Ex.mo Senhor Vereador Domingos Pereira, 
que aprovaram o seguinte: Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, 
à Escola Profissional Profitecla, para a realização  do "Dia de Desporto I", 
no dia 4 de novembro; Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à 
ZOOM - Associação Cultural, para apresentação de um espetáculo de tea-
tro integrado no "Congresso Internacional - O Animador Sociocultural no 
século XXI", no dia 6 de novembro; Cedência de quatro tendas, à União das  
Freguesias de Vila Cova e Feitos, para apoio na realização de um Magusto, 
no dia 14 de novembro; Cedência da tenda da Proteção Civil, do terreno 
anexo ao estádio, dos balneários e gabinete médico do Estádio Cidade 
de Barcelos, aos Amigos da Montanha -  Associação de Montanhismo de 
Barcelinhos, para a realização do "I Corta Mato de Barcelos", no dia 15 
de novembro; Cedência do Auditório Municipal, à entidade GTI - Gestão, 
Tecnologia e Inovação, S.A., para a realização de um Seminário sobre o 
tema "TTIP - Parceria Transatlântica de Comércio e Investimento", no dia 17 
de novembro; Cedência do Auditório do Museu de Olaria, à Comissão Con-
celhia de Barcelos do Partido Comunista Português, para a realização do 
encontro Concelhio do PCP, no dia 21 de novembro; Cedência do Pavilhão 
Multiusos, do recinto e das casas de banho da Escola Primária  de Alvelos, 
à Freguesia de Alvelos, para a realização de almoço de Natal com os idosos 
da Freguesia e almoço de Natal da ARC, nos dias 12 e 19 de dezembro; 
Cedência das instalações da cantina da EB1/JI de Remelhe, à Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola de Remelhe, para a realização 
dos almoços das crianças inscritas nas AAAF/CAF, de 18 de dezembro de 
2015 a 4 de janeiro de 2016; Cedência do Teatro Gil Vicente, à Milho-Rei 
- Cooperativa Popular de Informação e Cultura de Barcelos, CRL, para a 
realização, no âmbito das comemorações dos 40 anos do Jornal Barcelos 
Popular,  de um teatro de fantoches pelo Teatro Experimental Amador Con-
trastaria, no dia 16 de janeiro de 2016; Cedência das Piscinas Municipais, 
à Associação de Natação do Minho, para a realização das competições 
"Torneio de Inverno de Absolutos", "Torneio Completo de Cadetes" e "Tor-
regri de Verão de Cadetes", nos dias 16 e 17 de janeiro, 30 de abril e 16 e 
17 de julho de 2016, respetivamente; Cedência do Auditório Municipal, ao 
Arciprestado de Barcelos, para a realização da "Semana Bíblica", nos dias 
29 de fevereiro, 2 e 3 de março de 2016; Cedência de instalações para a 
realização do evento IdroneCup – IPCA – Escola Superior de Tecnologia; 
Disponibilização de 5 galos de Barcelos – Junta de Freguesia de Paradela 
– participação no XV Congresso em Ponta Delgada, S. Miguel – Açores”.

56.  Ratificação de Despacho da Sra. Vereadora Armandina Saleiro, que 
aprovou o seguinte: ofertas aos intervenientes no Congresso de Anima-
ção Sociocultural que se realizou entre 6 e 8 de novembro. 

57.  Ratificação de despachos da Sra. Vereadora Maria Elisa Braga, que 
aprovaram o seguinte: Cedência de grupos culturais, no âmbito dos 
Protocolos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições 
que os solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: 
Associação Cultural Recreativa e Desportiva de Mariz – Teatro Popular 
de Carapeços; Freguesia de Aldreu – Ronda Típica dos Moradores do 
Bairro da Misericórdia; União Cultural e Recreativa de Aborim – Amigos 
Leais de Lijó; Freguesia de Perelhal – Rancho Folclórico Juvenil de Ca-
rapeços; Centro Humanitário da Cruz Vermelha Portuguesa - Núcleo de 
Macieira – Grupo Vozes do Cávado.

 REUNIÃO DE CÂMARA 7 DE DEZEMBRO DE 2015 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB: 6 Alu-
nos – Escalão (A) – refeição gratuita;  4 Alunos – Escalão (B) - compar-
ticipação em 50% refeição e ensino pré-escolar; e aos alunos do ensino 
pré-escolar:  4 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita. 

2.  Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Bar-
celos e a Associação de Pais e Encarregados de educação da EB1 e JI de 
Alheira.

3.  Ratificação do despacho da Sr.ª Vereadora Armandina Saleiro que 
autorizou a utilização temporária das referidas instalações à seguinte 
entidade: Associação de Pais do jardim de infância de Roriz – utilização 
de um espaço do jardim de infância de Roriz para a realização de ses-
sões de terapia da fala aos sábado, durante o ano letivo 2015/2016;  
Junta de Freguesia de Remelhe – utilização das instalações da EB1/JI 
de Remelhe para a realização de aulas de ginástica às 2.ªs e 4.ªs feiras, 
durante o ano letivo 2015/2016; Associação Perelhal Solidário – utiliza-
ção das instalações da EB1/JI de Perelhal no dia 6 de dezembro de 2015, 
para realizar um almoço de Natal para os idosos.

4. Ratificação de atribuição de passe escolar.
5.  Minuta do Acordo de Colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal 

de Barcelos, as Direcções dos Agrupamentos de Escolas e as entidades 
Gestoras da Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Anima-
ção e Apoio à Família (AAAF)  para o ano lectivo 2015/2016.

6.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social 
da Silva.

7. Projeto de regulamento para o concurso de espantalhos.
8.  Projeto de regulamento para o concurso de poesia “Pequenos Grandes 

Poetas”.
9.  Projetos de Regulamento dos Concursos no âmbito do Plano de Activi-

dades de Educação Ambiental 2015/2016.
10.  Atribuição de subsídio no valor de  6.600,00€ à Associação de Pais e En-

carregados de Educação dos alunos do Centro Escolar António Fogaça, 
relativo ao ano letivo 2015/2016, para comparticipar nas despesas das 
várias iniciativas que desenvolvem.

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

12.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação 
Comercial e Industrial de Barcelos (ACIB) para a realização do projeto 
“Animação de Natal 2015”.

13.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Municipío 
de Barcelos e a Associação Clube Moto Galos de Barcelos.

14.  Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2015 entre o Municí-
pio de Barcelos e Coletividades nas modalidades de Futebol e/ou Futsal. 

15.  Aditamentos. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
2015  entre o Município de Barcelos e Coletividades nas modalidades 
de Futebol e/ou Futsal.

16.  Aditamento. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2015 entre 
o Município de Barcelos o Movimento Associativo de Recreio Cultura e Arte. 

17.  Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município 
de Barcelos e os atletas em nome individual a seguir mencionados: Dia-
na Cristina da Silva Oliveira; Joana Garrido Vale; Luís Norberto Coelho 
Vale; Pedro Miguel Alves Coelho; Vânia Catarina da Silva Costa.

18.  Organização do “V Barcelos Mini Cup Natal Petizes”; “V Mini Cup Natal 
Traquinas”.

19. Mega Aula de Hidroginástica de Natal 2015.
20. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
21. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
22.  Associação Feira da Isabelinha. Atribuição de subsídio no valor de 

2.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha 
para a realização da tradicional “Feira da Isabelinha” no fim-de-sema-
na Pascal de 2015.

23.  Atribuição de subsídio no valor de 2.700,00 € à União de Freguesias de 
Vila Cova e Feitos para a edição de uma publicação sobre a freguesia. 

24.  Emissão de Parecer relativamente às áreas de atuação dos Bombeiros 
Voluntários de Barcelos, dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos e 
dos Bombeiros Voluntários de Viatodos.                                         

25.  Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego públi-
co por tempo indeterminado – Retificação.

26.  Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de operacionali-
zação da programação cultural do Teatro Gil Vicente, com disponibiliza-
ção de equipamentos.  

27.  Pedido de parecer prévio para a aquisição de serviços de alojamento do 
site da Câmara Municipal e da Agenda Barcelos. 

28.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de suporte e manutenção de operacionalidade dos sistemas 
informáticos do Município. 

29.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de ser-
viços de Vigilância e Segurança nas Instalações do Município de Barcelos. 

30.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de “Aquisição 
de serviços de hidroterapia nas Piscinas Municipais”. 

31.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de “Aquisição 
de serviços de ensino de natação nas Piscinas Municipais”.

32.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de “Aquisição 
de serviços de hidroginástica nas Piscinas Municipais”.

33.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de “Aquisição 
de serviços de adaptação ao meio aquático nas Piscinas Municipais”.  

34.  “Cedência de Utilização do Pavilhão Municipal de Barcelos". Retificação 
da proposta n.º 26 de 25/09/2015. 

35.  Aceitação da doação de um exemplar do Livro “¡Ah de la navel!: historia 
y cultura del corso berberisco en la isla de La Palma".

36.  Realização de evento alusivo à quadra natalícia para os funcionários do 
Município.

37.  Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho 
de Barcelos. Pagamento do quarto e último trimestre de 2015.

38  Aprovação do Plano de Ação Para a Energia Sustentável do Município de 
Barcelos.

39.  Ratificação do acordo celebrado entre o Município de Barcelos, a 
Freguesia de Paradela e a Resulima – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos, S.A.. 

40. Dia Internacional do Voluntariado. 
41.  Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado 

de 26.11.15, que autorizou o empréstimo de obras de arte ao Centro de 
Arte Moderna da Fundação Calouste Gulbenkian.

42.  Ratificação do despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal datado 
de 27.11.15, que autorizou o empréstimo de obras de arte à Fundação 
Escultor José Rodrigues.

43  Atribuição de subsídio no valor de 1. 150,00 € à Associação “Tom de Fes-
ta” para a realização de actividades de Teatro no concelho de Barcelos. 

44.  Ratificação do despacho proferido em 01.12.2015, que aprovou o Rela-
tório Final, do Júri do procedimento, referente à Empreitada de Obras 
Públicas - "Mais eficiência energética na iluminação pública do Cávado."

45.  Ratificação dos despachos do Vereador Domingos Pereira que aprova-
ram o seguinte: - Cedência dos Claustros exteriores do Pavilhão Muni-
cipal de Barcelos, à Escola Profissional Profitecla, para a realização da 
atividade de Magusto, no dia 16 de novembro; - Cedência do Auditório 
da Casa da Juventude, ao Oquei Clube de Barcelos, H.P.SAD, para a 
realização da Assembleia-geral, no dia 30 de novembro; - Cedência 
da sala de exposições da Casa da Azenha, à entidade "Miguel Louro, 
Lda - Consultórios Médicos", para a realização de uma exposição de 
fotografia intitulada por "Texturas de Miguel Louro", de 1 a 31 de de-
zembro; - Cedência do Auditório do Teatro Gil Vicente, à Tuna Feminina 
do IPCA, para a realização do evento "Ipca Solidário", no dia 3 de de-
zembro; - Cedência de espaço no Edifício dos Paços do Concelho, no 
Parque de Viaturas e nas Oficinas Municipais ao STAL - Sindicato Na-
cional dos Trabalhadores da Administração Local e Regional, Empresas 
Públicas, Concessionárias e Afins, para a realização da "Eleição para 
os Órgãos Nacionais e Regionais do STAL", no dia  3 de dezembro; - Ce-
dência do Auditório do Teatro Gil Vicente, à ACIB - Associação Comercial 
e Industrial de Barcelos, para a realização de uma Sessão Solene de 
Apresentação dos Órgãos Sociais, no dia 9 de dezembro; - Cedência do 
Salão Nobre, à Milho-Rei - Cooperativa Popular de Informação e Cultura 
de Barcelos, CRL, para a realização, no âmbito das comemorações dos 
40 anos do Jornal Barcelos Popular de uma exposição de instrumentos 
musicais do Dr. Augusto Leitão, de 1 a 28 de fevereiro (montagem a 
31 de janeiro e desmontagem a 29 de fevereiro); - Cedência do Audi-
tório Municipal e da Sala Gótica, à Milho-Rei - Cooperativa Popular de 
Informação e Cultura de Barcelos, CRL, para a realização, no âmbito 
das comemorações dos 40 anos do Jornal Barcelos Popular, de uma 
conferência sobre a Revolução de 25 de Abril de 1974 e exposição de 
fotografias de Eduardo Gageiro, no dia 16 de abril e, de 16 de abril a 15 
de maio de 2016, respetivamente.

46.  Ratificação dos despachos da Vereadora Armandina Saleiro que apro-
varam o seguinte: - Coffee break e arranjo floral para o “II Seminá-
rio Acolhimento Residencial e Saúde Mental”, que se realizou no dia 
20/11/2015; - Give-aways e galos médios para oferta aos grupos de 
alunos e professores estrangeiros que foram recebidos oficialmente 
nos Paços do Concelho; - Almoços e doce para o “Encontro de Leitura 
Intergeracional” e Clube de Leitura, atividades dinamizadas no mês de 
dezembro pela Biblioteca Municipal 

47.  Ratificação dos despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram 
o seguinte: 1 - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos Protocolos de 
Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições que os solicita-
ram para as actividades que pretendem desenvolver: - Freguesia de Abo-
rim – Grupo Amigos Leais de Lijó; - Freguesia de Tamel S. Veríssimo – A Mó 
– Modilhas do Neiva; - Freguesia de Roriz – Galos Gaiteiros e Amigos da 
Concertina; -Associação de Pais da Escola de Carvalhal – Grupo de Teatro 
Amigos do Pato; - Associação Cultural e Desportiva Alcaides de Faria – Gru-
po de Teatro Popular de Carapeços; - Associação de Pais e Encarregados 
de Educação da Eb1/JI de Remelhe – Grupo de Teatro Amigos do Pato.

48. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.

   Para mais informações consulte www.cm-barcelos.pt   
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