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UMA CIDADE EDUCADORA 
E EQUITATIVA
     
"Quando assumimos a gestão do Município, 
propusemos como meta tornar Barcelos uma 
“Cidade Educadora”, onde escolas, professo-
res, alunos, funcionários,  pais e instituições 
são tidos em conta e são os nossos parceiros 
privilegiados nesta grande missão e objetivo 
estratégicos. Uma aposta de sucesso  a pen-
sar nas gerações de hoje, que enfrentam inú-
meras dificuldades, e que serão as forças polí-
ticas deste concelho e país no futuro.
A aposta em políticas que promovam a igual-
dade de oportunidades, a inclusão social e uma 
escola pública de excelência tem sido uma das 
nossas bandeiras. A Educação é, e continuará a 
ser, uma das prioridades centrais deste Execu-
tivo. E todos os anos fazemos um esforço para 
nos adaptarmos às novas realidades sociais. 
Temos, por tudo isso, assumido a "Família Es-
colar" em pleno. E é essa consciência do atual 
contexto socioeconómico em que vivem as nos-
sas famílias que nos distingue e nos dá a certe-
za de que estamos no caminho certo.
Assim sendo, no que se refere aos nossos alu-
nos, continuaremos a assumir o encargo finan-
ceiro para a aquisição dos manuais escolares 
obrigatórios para os alunos do 1.º Ciclo do En-
sino Básico, o apoio na alimentação, transpor-
tes, os apoios  às instituições para prestarem 
serviços diretos às famílias e escolas, sem es-
quecer o apoio psicoeducativo e psicossocial 
ao 1º Ciclo do Ensino Básico. 
A aposta numa linha estratégica de políticas 
sociais integradas, em prol da melhoria de 
qualidade de vida da nossa comunidade esco-
lar, das famílias, dos  cidadãos barcelenses, e 
em especial das franjas sociais mais vulnerá-
veis, passa, também, pelo apoio à habitação, 
apoio ao arrendamento habitacional, atribui-
ção de bolsas de estudo, a introdução este ano 
do IMI Familiar, entre muitos outros projetos e 
apoios que iremos disponibilizar, olhando sem-
pre para o contexto escolar como uma Família 
maior que a todos diz respeito."

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

O executivo da Câmara Municipal de Barcelos marcou a abertura do ano 
letivo 2015/2016 com uma visita à Escola EB1/JI da Pousa, no que foi o 
primeiro de muitos contactos que se manterão, à semelhança dos anos 
anteriores, com a comunidade escolar.
A visita à Escola EB1/JI da Pousa foi guiada pela diretora Cândida Ferreira, 
que percorreu todas as salas desde o Jardim de Infância até ao 4º ano, na 
companhia do Presidente da Câmara Municipal de Barcelos, Miguel Costa 
Gomes, da Vereadora da Educação, Armandina Saleiro, do Presidente da 
Junta de Freguesia, Arnaldo Sousa.
Miguel Costa Gomes fez questão de em todas as salas desejar a todos os 
professores, funcionários e alunos um bom ano escolar. Aproveitou a oca-
sião para entregar um Livro para Colorir, criado pelo Pelouro do Ambiente, 
que tem como finalidade aprender de forma divertida a preservar o mundo 
que nos rodeia.
No fim da visita, os alunos surpreenderam todos os presentes com um 
pequeno espetáculo, onde a “Escola” foi o tema central das músicas e co-
reografias apresentadas por um grupo de alunos de todas as salas e anos.
A diretora Cândida Ferreira mostrou-se muito encantada por a sua escola 
ter sido escolhida, quer para ser visitada no arranque do ano letivo, quer 
por saber que esta irá ser alvo de uma requalificação. 
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ABERTURA DO ANO LETIVO 
NA ESCOLA EB1/JI DA POUSA

Os alunos surpreenderam todos os presentes  
com um pequeno espetáculo.
Os alunos surpreenderam todos os presentes  
com um pequeno espetáculo.
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O Município , no âmbito das suas competências  e no  desenvolvimento e continuidade da sua política de ação social escolar, 
assumirá, uma vez mais, para o ano letivo de 2015/2016 todos os apoios prestados no ano letivo anterior. Este ano estão 
inscritos na rede escolar do concelho de Barcelos 2156 alunos do ensino pré-escolar e do 1.º Ciclo 4511 alunos. Infelizmen-
te, e tendo em conta a situação económica das famílias, espera-se que os apoios sofram um aumento bastante significativo.

ABERTURA DO ANO LETIVO  

TODOS OS APOIOS PRESTADOS SERÃO 
ASSUMIDOS NO ANO LETIVO 2015/2016

PEQUENOS ALMOÇOS

Fornecimento de pequenos almoços, pelo quarto ano letivo consecutivo, 
às crianças que frequentam as escolas do 1.º Ciclo. Esta refeição é fun-
damental para o equilíbrio físico e intelectual dos alunos. 

REFEIÇÕES ESCOLARES

O Município isentou 167.912 refeições escolares a alunos com esca-
lão A e 182.066 refeições a alunos com escalão B, fazendo um total de 
349.978,00 euros.

MANUAIS DIGITAIS DE INGLÊS

A CMB distribuiu 2325 manuais a todos os 
alunos do 3º e 4º  ano, para as atividades de 
enriquecimento, um encargo com um valor de 
11.635,00 euros.

DISTRIBUIÇÃO DE FRUTA

No programa da distribuição de fruta escolar, o 
Município investiu 46.659,22 euros.

AS ESCOLAS EB1 A 
INTERVENCIONAR E 
QUE VÃO INTEGRAR 
O INVESTIMENTO 
DA EDUCAÇÃO 
NO ORÇAMENTO 
PLURIANUAL DA 
CÂMARA MUNICIPAL:

EB1 Roriz; EB1 Martim; EB1 Ca-
rapeços; EB1 Pousa; EB1 Reme-
lhe; EB1 Macieira de Rates; EB1 
Galegos Sta. Maria; EB1 Pere-
lhal; EB1 Milhazes; EB1 Abade 
de Neiva.

MANUAIS ESCOLARES

O encargo financeiro, assumido pela CMB, para aquisição dos manuais 
obrigatórios para os alunos do 1.º Ciclo do concelho de Barcelos foi de 
122.229,05 euros.

Entrega do livro para colorir, criado pelo Pelouro do Ambiente.
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TRANSPORTES ESCOLARES 

O custo com os transportes escolares foi de cerca de 2.605.118,09 eu-
ros. O apoio na deslocação de alunos portadores de deficiência física/limi-
tação à sua mobilidade, com o valor global de 16.571,20 euros.
 
A CMB atribui passe escolar a todos os alunos que vivam a mais de 1,5 km  
das escolas, quando a lei obriga apenas a pagar a deslocação aos alunos 
que vivam a mais de 4 Km das escolas.

BOLSAS DE ESTUDO

O apoio aos alunos do ensino superior continuará a ser uma medida estrutu-
rante na promoção de igualdade de oportunidades dos nossos alunos, com 
o montante total pago no ano letivo 2014/2015 de 51.660,60 euros.

PSICÓLOGOS E TERAPEUTAS DA FALA 

Um apoio com intervenção direta no contexto escolar e familiar, um valor 
que atingiu 210.800,00 euros. 

APOIO ÀS ATIVIDADES DE APOIO E ANIMAÇÃO 
À FAMÍLIA (AAAF)

Uma medida essencial de apoio às famílias que permite aos pais deixarem 
os seus filhos num espaço próprio, com acompanhamento de técnicos, e 
em segurança, enquanto trabalham.

“Continuaremos  a apostar 
num conjunto de medidas 
que visam apoiar as famílias 
a ultrapassar as dificuldades 
impostas neste momento”

Miguel Costa Gomes 

DISPONIBILIZAÇÃO A 
TODOS OS AGRUPAMENTOS 
ESCOLARES DA PLATAFORMA 
“MAIS CIDADANIA” 

É um projeto que tem como missão aumentar 
os níveis de cidadania participativa das crian-
ças e jovens, mobilizando uma rede social e 
comunitária em prol da construção de uma so-
ciedade melhor.
Esta assenta numa plataforma multimédia, aloja-
da na Web e com ligação a cada concelho, sendo 
esta adaptada às necessidades de cada municí-
pio de acordo com o plano educativo traçado. 
O projeto contemplará a formação a professores 
e a disponibilização da plataforma com conteú-
dos para serem trabalhados ao nível do 1º ciclo 
de ensino básico, em questões como a cidadania, 
o desenvolvimento sustentável e currículo local. 
Valor: 12.500 euros.

 AÇÃO SOCIAL

“Continuaremos  a apostar 
num conjunto de medidas 
que visam apoiar as famílias 
a ultrapassar as dificuldades 
impostas neste momento”

Miguel Costa Gomes 
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AÇÃO SOCIAL  

CÂMARA IMPLEMENTA O IMI FAMILIAR 

APOIO  
AO ARRENDAMENTO 
HABITACIONAL 

APOIO  
À HABITAÇÃO 
SOCIAL 

"O executivo municipal sempre se esforçou por compreender as dificuldades das famílias e das 
empresas e este ano decidimos implementar o IMI familiar, que se ajusta às necessidades dos 
munícipes". Uma medida que prevê uma redução para as famílias com um, dois ou três filhos na 
taxa do IMI, correspondendo a 10, 15 e 20 por cento, respetivamente, tendo sempre presente 
o equilíbrio orçamental do Município.
Desde 2010, o executivo municipal tem mantido uma política de não sobrecarregar a carga 
fiscal. Não aumentou impostos, antes baixou alguns e isentou outros, como a Derrama e as 
taxas de esplanadas. Estas medidas têm como objetivo apoiar as famílias e empresas perante 
as dificuldades económicas e financeiras que se têm vivido nos últimos anos no nosso país. 

O Município de Barcelos continuará a apostar numa política de 
apoio ao arrendamento habitacional, proporcionando a muitas 
famílias barcelenses um importante apoio mensal, garantindo 
assim o direito à habitação a muitas famílias.

Será garantida e reforçada a política de apoio à habitação, para 
pessoas em situação de vulnerabilidade económica, através 
do apoio monetário para recuperação de habitação fragilizada, 
apoio à legalização de habitação, apoio técnico aos respetivos 
projetos e comparticipação no serviço de limpeza de fossas. 

Redução de 10% Redução de 15% Redução de 20%

633.202,94 € 
(total atríbuido)

78.450,00 € 
(total atríbuido)

86.500,00 € 
(valor pago
até Ago. 2015)

516.756,00 €
(valor pago
até Set. 2015)

Apesar de não termos os valores totais atribuidos em 2015, 
no apoio ao arrendamento e à habitação social, podemos afir-
mar que os valores e as ajudas prestadas às famílias terão um 
aumento bastante significativo , o que reflete as dificuldades 
que atravessam.

685.739,78 €
(total atríbuido)
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Reunião ordinária do Executivo de 3 de julho de 2015 

Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 1 Aluno 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita; alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – Escalão 1 (A) – re-
feição gratuita.
2. Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovens que frequentam a APACI.
3. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00€ à  Associação de Pais de Negreiros para 
pagamento a tarefeira.
4. Ratificação da cedência temporária de instalações às seguintes entidades: Associação de 
Pais de Roriz – utilização das instalações do jardim de infância de Roriz no dia 20 de junho; As-
sociação de Pais de Cossourado – utilização do espaço do recreio da EB1/JI de Cossourado, 
no dia 3 de junho; Associação de Pais de Tamel Santa Leocádia – utilização das instalações da 
EB1 de Tamel Santa Leocádia, no dia 20 de Junho.
5. Ratificação da atribuição de passe escolar aos alunos dos cursos vocacionais do Agrupa-
mento de Escolas Rosa Ramalho. 
6. Comparticipação na aquisição dos manuais escolares obrigatórios para os alunos do 1.º 
Ciclo das Escolas do Ensino Básico do Concelho de Barcelos. 
7. Atribuição de subsídio no valor de 1.200,00 € a jovem barcelense para ajudar na sua deslo-
cação a New York a fim de poder participar numa formação de 3 semanas. 
8. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Oculista Santos no âmbito do 
Projeto de Saúde Pública “Promoção da Saúde Ocular e Auditiva”.
9. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
10. Empreitada de Obras Públicas – Arruamento de ligação da Rua D. Afonso à Rua de Santa 
Marta, em Arcozelo. Pedido de autorização para assunção dos encargos/compromissos plu-
rianuais. 
11. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de serviços nas 
modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
12. Ajuste Direto n.º 53/2015, para a “Aquisição de serviços de Transportes Escolares para o 
ano letivo 2015/2016” – Aprovação das minutas dos contratos.
13. Projeto “Olimpíadas no Rio” - Isenção do pagamento da frequência da Piscina Municipal.
14. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social Cultural e Re-
creativo Abel Varzim.
15. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o GASC – Grupo de Acção Social 
Cristã.
16. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Barcelos Sénior.
17. Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Casa do Menino 
Deus – Venerável Ordem Terceira de S. Francisco – Barcelos.
18. Acordos de Colaboração: 1 – Município de Barcelos e Polícia de Segurança Pública – Es-
quadra de Barcelos; 2 – Município de Barcelos e Guarda Nacional Republicana – Destacamen-
to Territorial de Barcelos.
19. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Solar Real – Indústria Hoteleira 
Restauração, Lda. 
20. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e A Associação D’ Improviso – Artes 
do Espectáculo.
21. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e A Associação de Moradores do 
Bairro da Misericórdia.
22. Projeto de Regulamento de Apoio ao Arrendamento Habitacional.
23. Projeto de Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos.
24. Projeto de Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos Sociais  do Município de Bar-
celos.
25. Atribuição de subsídio no valor de € 300,00 ao artesão Vítor Baraça pelas despesas da 
exposição de artesanato certificado na Assembleia da República.
26. Retificação da proposta n.º30 da Reunião de Câmara de 13 de março de 2015 relativo ao 
subsídio atribuido ao Grupo Desportivo Águas Santas.
27. Atribuição de subsídio no valor de 2.700,00 € à Freguesia de Palme para a edição de uma 
publicação sobre a Freguesia. 
28. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Abade de Neiva para exe-
cução das obras  de conclusão da construção de um anexo ao edifício da Sede de Junta desti-
nado a sede do Rancho Folclórico e garagem para os bens móveis da freguesia.
29. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Aldreu para proceder às  
obras de beneficiação na Rua das Lages. 
30. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00€ à Freguesia de Arcozelo para proceder à 
colocação de  uma ilha de ecopontos na Urbanização da Formiga. 
31. Atribuição de subsídio no valor de 16.529,50 € à Freguesia de Balugães para proceder 
à realização de obras de instalação da rede de águas pluviais na Rua da Cachada e Rua Engº 
Carlos Alberto Martins.
32. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Carapeços para proceder 
à realização de obras de ampliação do cemitério. 
33. Atribuição de subsídio no valor de 27.102,91 € à Freguesia de Fornelos para permitir o 
pagamento dos compromissos assumidos com os trabalhos não previstos que foi necessário 
realizar na construção da Sede de Junta. 
34. Atribuição de subsídio no valor de 18.000,00 € à Freguesia de Fragoso para proceder à 
realização de obras de drenagem de águas e pavimentação na Rua da Goiva. 
35. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Galegos Sta Maria para a 
realização de obras na casa da Confraria do Santíssimo. 
36. Atribuição de subsídio no valor de 28.359,51 € à Freguesia de Paradela para proceder 
à realização de obras de beneficiação nas Ruas de Carvalhinhos, da Comenda da Ordem de 
Cristo, do parque Desportivo e do Couço,  bem como à construção de muro na Rua da Igreja 
de São João e na Rua de Quintão de Baixo.
37. Atribuição de subsídio no valor de 14.989,99 € à Freguesia de Várzea para proceder à 
realização de obras de pavimentação da Rua de Santa Comba e da Rua de Rio Covo. 
38. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Vila Seca para proceder à 
realização das obras de construção da Casa Mortuária. 
39. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Durrães e Tre-
gosa para a realização das obras de reparação da Rua de Senra, em Durrães. 
40. Atribuição de subsídio no valor de 10.042,50 € à União de Freguesias de Tamel Sta Leo-
cádia e Vilar do Monte  para pagamento do custo dos trabalhos não previstos que foi necessá-
rio realizar na Rua Principal, em Vilar do Monte. 
41. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Palme Futebol Clube para proceder a 
obras de acabamentos nos balneários do campo de jogos. 
42. Atribuição de subsídio no valor de 7.500,00 € ao Núcleo Desportivo “Os Andorinhas” para  
proceder a obras de remodelação nos balneários do campo de jogos. 
43. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Casa do Povo de Vila Seca para aqui-
sição de nova viatura.
44. Alteração à operação de loteamento em sede do processo n.º 24/01-L. 
45. Ratificação da adenda ao Protocolo entre o Município de Barcelos e Lovers & Lollypops, 
Unipessoal, Lda..
46. Ratificação do protocolo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de 
Estudantes do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave.
47. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovaram o se-
guinte: - Disponibilização de uma peça de artesanato (galo) e vinil autocolante – iniciativa “Bar-
celos em Santiago”; - Disponibilização de 5 galos médios – Ordem dos Advogados , Delegação 
de Barcelos; - Autorização de despesas com a participação na Mostra de Artesanato e Pro-
dutos Regionais de Setúbal, nomeadamente, 2 stands, 3 estadias e 36 refeições; - Autorizou 
a assunção da despesa com o verde de honra para a Conferência organizada pela Ordem dos 

Advogados sobre o novo CPA; - Cedência da Galeria da Biblioteca Municipal – Associação Bar-
celos Sénior; - Cedência do refeitório da EB/JI de Carvalhal, para o serviço de refeições aos 
idosos no âmbito das atividades de verão promovidas pela Junta de Freguesia de Carvalhal, 
de 29 de junho a 10 de julho de 2015; - Cedência a título temporário, de estrutura de pódio, 
pórtico e grades | barreiras metálicas, à União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados, 
para a realização de um Passeio de BTT, no dia 5 de julho de 2015; - Cedência do Salão No-
bre, ao Conservatório de Música de Barcelos, para a realização de um Recital Final de Curso 
Secundário de Canto, no dia 18 de Junho de 2015; - Cedência da Galeria da Biblioteca Muni-
cipal de Barcelos, à Barcelos Sénior – Associação Educacional, Cultural, Social e Recreativa 
de Formação Permanente, para a realização de uma exposição dos trabalhos desenvolvidos 
nas Oficinas de Pintura, Artes Decorativas e Fotografia e Multimédia, do dia 22 de junho a 
17 de julho de 2015; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, ao Gil Vicente 
Futebol Clube, para a realização da Assembleia-geral, no dia 25 de junho de 2015; - Cedência 
do Estádio Cidade de Barcelos (restaurante), Parque da Cidade (espaço exterior) e Casa da 
Juventude, à Academia de Xadrez de Barcelos, para a realização de um Torneio de Xadrez, 
nos dias 27 de junho, 4 de julho e 18 de julho, respetivamente; - Cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal, para a realização de duas palestras enquadradas na atividade Galofit, no 
dia 4 de julho de 2015, das 14h às 18h; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à Associação Tuna 
Académica do IPCA, para a realização da “X Edição do Barca Celi, Festival de Tunas Cidade 
de Barcelos”, no dia 6 e 7 de novembro de 2015; - Cedência do Auditório Municipal, à U. S. F. 
Santo António, ACES Cávado III, Barcelos, para a realização das “I Jornadas Médicas do Baixo 
Cavado”, no dia 28 de novembro de 2015; - Cedência do Teatro Gil Vicente, à Associação Tuna 
Académica do IPCA, para a realização da “Gala Galos D’Ouro”, no dia 3 de dezembro de 2015. 
48. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o seguinte: - Em-
préstimo de 6 grades – Bombeiros Voluntários de Barcelinhos; - Empréstimo de 20 grades 
– Associação Desportiva Calca Folhas – Adães.
49. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou o seguinte: - 
Cedência de 2 Galos médios à ACES Cávado para oferta aos oradores do Seminário “Novas 
Interações com os Serviços de Saúde”.
50. 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 actividades que pretendem desenvolver: 
- APAC – Associação de Pais e Amigos das Crianças – Banda Plástica de Barcelos;- União de 
Freguesias de Vila Cova e Feitos – Ronda Típica da Associação de Moradores do Bairro da 
Misericórdia de Barcelos; - Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos – Banda do Galo; - Fre-
guesia de Manhente – Grupo Coral Magistroi; - ACRA - Associação Cultural e Recreativa de 
Alheira; - Freguesia de Balugães – Grupo Coral Magistroi.

Reunião ordinária do executivo de 11 de setembro de 2015  

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 725 Alu-
nos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1258 Alunos – Escalão 2 (B) – comparticipação em 
50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar:  223 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Aceitação da doação de um exemplar da revista "Alcaides 3". 
3. Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes para apetrechamento 
de uma sala de Jardim de Infância do Centro Escolar de Arcozelo.
4. Oferta de livros à Associação Sénior Castrense.
5. Acordo de Colaboração – Fornecimento de refeições.
6. Regras de Funcionamento do Serviço de Refeições Escolares do Município de Barcelos.
7. Ratificação de atribuição de passe escolar. 
8. Atribuição de subsídio ao Agrupamento de Escolas de Vila Cova para comparticipar o paga-
mento das despesas inerentes ao funcionamento da EBS de Vila Cova.
9. Cedência temporária de instalações – ratificação do despacho proferido pela Vereadora Ar-
mandina Saleiro, que autorizou a utilização temporária das referidas instalações às seguintes 
entidades: União das Freguesias de Tamel Santa Leocádia e Vilar do Monte – utilização das 
instalações da EB1/JI de Vilar do Monte, no dia 6 de setembro. 
10. Apoio ao Arrendamento Habitacional. 
11. Aceitação da doação de uma peça da autoria do escultor Pedro Figueiredo.
12. Projeto de Regulamento de Atribuição de Medalhas Honoríficas do Município de Barcelos.
13. Projetos de Regulamento dos Concursos no âmbito do Plano de Atividades de Educação 
Ambiental 2015/2016.
14. Projeto de Regulamento do Concurso «Barcelos, Rainha das Vindimas».
15. Retificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e João Ferreira Dan-
tas, Unipessoal, Lda 
16. Ratificação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e “António Gomes 
Vilas Boas – Implacáveis Sucessos”.
17. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e o Município de Fundão.
18. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho de Barcelos. Pa-
gamento do terceiro trimestre de 2015. 
19. Protocolo – Espaços do Cidadão Ama, I.P.- Municipio de Barcelos. Instalação de um Es-
paço do Cidadão na União de Freguesias de Alheira e de Igreja Nova, alterando o Anexo I do 
Protocolo.
20. “Passeio a Barcelos pelas Piscinas Municipais de Oliveira de Azeméis” – Isenção do custo 
devido para a frequência de aula de hidroginástica na Piscina Municipal.
21. Projeto de Regulamento da Atribuição de Apoios ao Desporto.
22. Projeto de Regulamento do Estádio Cidade de Barcelos.
23. Projeto de Regulamento do Pavilhão Municipal de Barcelos.
24. Projeto de Regulamento das Piscinas Municipais de Barcelos.
25. Projeto de Regulamento do Centro de Marcha e Corrida de Barcelos.
26. Isenção do custo das mensalidades devidas para a frequência de aulas de natação nas 
Piscinas Municipais, para a época desportiva 2015/2016 – Marília Eduarda Sousa Brito.
27. Isenção do custo das mensalidades devidas para a frequência de aulas de natação nas 
Piscinas Municipais, para a época desportiva 2015/2016 – Simão Araújo Maço
28. Aditamento do Acordo de Colaboração celebrado entre o Município de Barcelos e o Cen-
tro Social Cultural e Recreativo Abel Varzim.
29. Autorização de transferência para a Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra.
30. Acréscimo de Fundo de Maneio.
31. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de serviços de lim-
peza do Edifício do Mercado Municipal. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015).
32. CP n.º 01/2015 – “Fornecimento de energia elétrica em mercado liberalizado”. Ratificação 
do Despacho do Vereador Domingos Pereira exarado em 19.08.2015. Aprovação das minu-
tas dos contratos a celebrar. 
33. Revogação da deliberação da Proposta n.º 28 deliberada por unanimidade, em reunião 
ordinária de 31/07/2015.
34. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços para a 
organização da feira das artes e ofícios de produtos da euro região”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
35. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços nas 
modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
36. Empreitada de Obras Públicas – “Beneficiação do Caminho Municipal C.M. 1115, entre 
Milhazes e Faria”. Ratificação do despacho proferido em 05.08.2015.
37. Concurso Público n.º 02/15 – “Fornecimento de refeições em cantinas escolares do con-
celho de Barcelos”. Ratificação dos despachos exarados em 04.08.2015, 24.08.2015 e 
07/09/2015. 
38. Artigo 4.º da Portaria n.º 149/2015. Pedido de Parecer genérico. 
39. Empreitada de Obras Públicas – “Mais Eficiência Energética na Iluminação Pública do 
Cávado – Município de Barcelos”. Ratificação dos despachos proferidos em 31.07.2015 e 
08.09.2015. 
40. Retificação do Acordo de Colaboração com a AVC - Associação Acidente Vascular Cere-
bral. Versão Final Consolidada.

DELIBERAÇÕES
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41. Ratificação de assinatura do protocolo com a CIM e Municípios do Cávado.
42. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o Gil Vicente Futebol Clube.
43. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo.
44. Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo
45. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Freguesia de Galegos Sta Maria para 
proceder à aquisição de um autocarro para prestar colaboração às diversas instituições
46.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Macieira de Rates para  
proceder à execução da 2ª fase das obras do Campo de Jogos da Pinguelinha. 
47. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Alvelos para proceder ao 
alargamento e requalificação do espaço envolvente da Rua da Devesa. 
48. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Balugães para proceder a 
obras de repavimentação da Rua do Monte. 
49. Atribuição de subsídio no valor de 8.100,00 € à Freguesia de Cambeses para  proceder à 
pavimentação da Rua da Boucinha.
50. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Lama para proceder à 
execução da 2ª fase das obras de “Alargamento, Repavimentação e construção de passeios 
na Rua da Igreja”. 
51. Atribuição de subsídio no valor de 12.500,00 € à Freguesia de Manhente para  proceder 
à pavimentação da Travessa de S. João. 
52. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Pereira para proceder ao 
alargamento da Rua dos Cruzeiros e consequente pavimentação desse espaço. 
53. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Remelhe para proceder ao 
alargamento e pavimentação da Rua da Gaiteira e Rua de Quile. 
54. Atribuição de subsídio  no valor de 17.500,00 € à Freguesia de Roriz para  proceder à 
pavimentação da Travessa do Eido. 
55. Atribuição de subsídio no valor de 19.850,00 € à Freguesia de Silva para proceder à 
construção de muros de suporte e drenagem de águas na Praceta Aviz de Brito. 
56. Atribuição de subsídio no valor de 16.008,60 € à Freguesia de Várzea para  proceder à 
pavimentação da Rua da Devesa. 
57. Atribuição de subsídio no valor de 11.000,00 € à Freguesia de Tamel S. Veríssimo para 
proceder a obras urgentes de conservação na EB 1/JI de Pontes. 
58. Atribuição de subsídio no valor de 7.000,00 € à União de Freguesias de Milhazes, Vilar 
de Figos e Faria para  proceder à requalificação da cobertura dos balneários e casas de banho 
do complexo desportivo de Faria. 
59. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja de Alvito S. Pedro para 
proceder às obras de requalificação do Adro da Igreja. 
60. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Rancho Folclórico e Etnográfico “A 
Telheira” de Barqueiros para a  construção de uma nova sede. 
61. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € ao  Moto Clube Macieira de Rates para a 
realização da XVI Concentração Motard.
62. Atribuição de subsídio no valor de 4.500,00 € à  Torgo – Associação de Apoio às Artes 
para a realização da VII Edição do “Arredas Folk Fest”, na Freguesia de Tregosa.
63. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Associação Desportiva e Sociocultural 
Lamaceiros TT para o  desenvolvimento de atividades desportivas e socioculturais.
64. Atribuição de subsídio no valor de 3.500,00 € à Associação Cultural e Recreativa de Ro-
riz para a realização do evento cultural “SoutoRock”. 
65. Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00 € à Associação de Estudantes do Instituto 
Politécnico do Cávado e do Ave a fim de colmatar as despesas com a realização das atividades 
inseridas na Semana Académica do IPCA – Queima do Galo – Barcelos 2015. 
66. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Associação Cultural Recreativa Villa Gal-
legus para o desenvolvimento das  atividades no âmbito religioso e profano. 
67. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao  Coral Magistroi, de Carapeços, para a 
realização de concertos, quer no concelho, quer pelo país. 
68. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € ao Agrupamento de Lijó do Corpo Nacional 
de Escutas para levar a efeito diversas iniciativas no âmbito das atividades previstas. 
69. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € ao Núcleo de Barcelos do Corpo Nacional 
de Escutas para levar a efeito diversas iniciativas no âmbito das atividades previstas. 
70. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € ao Necessidades Futebol Clube para pro-
ceder à construção de um circuito de Minigolfe.
71. Atribuição de subsídio no valor de 800,00 € à União Cultural e Recreativa de Aborim 
para  proceder à remodelação das  suas instalações desportivas e à substituição de alguns 
equipamentos.
72. Atribuição de subsídio no valor de 3.500,00 € ao Futebol Clube Lírio do Neiva para a 
realização do evento “Festival de Rock Rio Neiva”. 
73. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € à Revista Persona Mulher para promoção 
turística numa edição internacional que fará referência ao galo de Barcelos. 
74. Atribuição de subsídio no valor de 4.000,00 € à Sara Martins,  Concorrente “Ídolos 
2015”, para ajudar nas despesas das deslocações dos apoiantes. 
75. Atribuição de apoio a artesãos de Barcelos no âmbito da sua presença na Feira Interna-
cional de Artesanato de 2015.
76. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Comissão de Festas de Santa Justa de 
Negreiros para  realizar as tradicionais festividades da freguesia. 
77. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abran-
gido por restrição de utilidade pública.
78. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abran-
gido por restrição de utilidade pública.
79. Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utilização de solo abran-
gido por restrição de utilidade pública.
80. Ratificação de despacho que autorizou a prorrogação do prazo de execução da empreita-
da “Beneficiação da E.M. 561 desde Sequeade até ao limite do Concelho”.
81. Ratificação de Despacho que autorizou a cedência de apoio técnico à Fábrica da Igreja 
Paroquial de São Paio de Vilar de Figos. 
82. Ratificação de despacho que autorizou o apoio à produção da exposição fotográfica “Ta-
pio Wirkkala: Monumento Saivaara, 1978. Lapónia Finlandesa”. 
83. Ratificação da Emissão de declaração de acordo com alínea b), do artº 4º, da Portaria nº 
162/2011, de 18 de Abril. 
84. Protocolo de Colaboração para a realização de estágios. 
85. Ratificação de despachos proferidos pelo Vereador Domingos Pereira que aprovaram 
o seguinte: - Cedência da Embarcação Semirrígida, ao Município de Viana do Castelo, para 
a realização do "Campeonato Europeu de Laser Radial  & Trophy 2015", nos dias 18 a 25 
de julho; - Cedência de um Galo de Barcelos “gigante” à entidade Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, E.R., para a "Feira da Terra", em Mondim de Basto, nos dias 30 de julho a 2 de 
agosto; - Cedência das instalações da Escola Primária de Moure, à entidade "Barcelos Solidá-
rio - Benemérita Associação Humanitária dos Dadores de Sangue do Concelho de Barcelos", 
para a realização de uma recolha de sangue, no dia 2 de agosto, das 9h às 12h; - Cedência 
da piscina interior do Complexo das Piscinas Municipais, à Associação Escola de Mergulho 
de Barcelos, para a realização de aulas práticas de mergulho, nos dias 4, 5, 6 e 7 de agosto, 
das 22h e as 23h30m; - Cedência da cozinha, das casas de banho e espaços exteriores da 
Escola Primária de Lijó, EB1 da Mouta, à Freguesia de Lijó, para a realização do Convívio 
anual do grupo "Os Amigos Benfiquistas", no dia 8 de agosto; - Cedência de dez bancas de 
exposição de artesanato, à União das Freguesias de Durrães e Tregosa, para a realização do 
Mercado Histórico em Durrães, nos dias 8, 9 e 10 de agosto; - Cedência de um Galo de Bar-
celos “gigante” à entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., para a "XVIII Feira de 
Artesanato e Gastronomia", em Celorico de Basto, nos dias 12 a 16 de agosto; - Cedência 
de um Galo de Barcelos “gigante” à entidade Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R., para 
o "Festival Gastronómico do Bife de Espadarte", em Vila Praia de Âncora, nos dias 13 a 23 
de agosto; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à Associação de Futebol 
Popular de Barcelos, para a realização de Assembleia Geral Extraordinária (ato eleitoral dos 
Orgãos Sociais da AFPOBAR), no dia 18 de agosto, pelas 21h00m; - Cedência dos balneários 
e do Pavilhão Municipal de Barcelos, ao Futebol Clube "Os Académicos", para a realização de 
treinos e jogo de apresentação, nos dias 25, 28 de agosto e 13 de setembro, respetivamen-
te; - Cedência dos balneários do Pavilhão Municipal de Barcelos  das 20h30m do dia 29 e a 

01h00m do dia 30 de agosto e de um estrado para pódio no dia 29 de agosto, à Associação 
Cultural e Recreativa de Roriz, para a realização do evento “Galo's Urban Race”; - Cedência do 
Pavilhão Municipal de Barcelos, à Associação de Ténis de Mesa de Braga, para a realização 
da "Supertaça Manuel Silva", no dia 5 de setembro das 13h às 20h; - Cedência do Pavilhão 
Municipal de Barcelos, ao Clube Desportivo Juventude S. Pedro, para a realização do jogo de 
apresentação do clube, no dia 6 de setembro pelas 20h; - Cedência das instalações do Jardim 
de Infância de Roriz, à Associação de Pais do Jardim de Infância de Roriz, para a realização de 
atividades de prolongamento, nos dias 1 a 15 de setembro;  - Cedência do Auditório da Biblio-
teca Municipal à Delegação Distrital da ANAFRE de Braga, para a realização de uma reunião 
concelhia; - Cedência de seis galos médios à Junta de Freguesia de Cambeses para oferecer 
a entidades no Dia da Freguesia; - Cedência do átrio da Biblioteca Municipal à "UMAR – União 
de Mulheres Alternativa e Resposta", para a Exposição de Trabalhos sobre os Temas da Mu-
lher, da Igualdade e da Violência contra as Mulheres, no mês de setembro.
86. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o seguinte: - Ce-
dência de um quadro eléctrico para o Festival de Folclore Cidade de Barcelos 2015 – Grupo 
de Danças e Cantares de Barcelos; - Cedência de 10 grades – Comissão de Festas em honra 
de Santa Justa – Igreja Nova; - Cedência de 10 grades – Fábrica da Igreja Paroquial de Santa 
Maria de Lijó; - Cedência de 20 grades – Comissão de Festas de Nossa Senhora da Ajuda de 
Gilmonde. 
87. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou o seguinte: -  
Oferta de 1 exemplar do Livro “Caminho Português de Santiago” e 6 galos médios a um grupo 
de alunos da Escola Secundária de Barcelos que vão fazer um intercâmbio à Noruega.
88. Ratificação de 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 solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: 
- Clube de Tiro da Fervença – Grupo Folclórico de Martim e Banda do Galo; - Freguesia de 
Paradela – Ronda Típica dos Moradores do Bairro da Misericórdia e Associação Etnográfica de 
Santa Maria de Gilmonde; - Associação Tom de Festa de Campo – Banda Musical de Oliveira; 
- Paróquia de Arcozelo, Festa de S. Mamede – Grupo Folclórico da Ucha; - Grupo de Jovens 
da Paróquia de Creixomil – Grupo Amigos da Concertina; - Comissão de Festas de S. Mateus 
e S. Sebastião de Grimancelos – Rancho Folclórico de S. Martinho de Courel e Ronda Típica 
dos Moradores do Bairro da Misericórdia; - Associação A Nossa História - Ronda Típica dos 
Moradores do Bairro da Misericórdia; - Unidade de Internamento de Pediatria do Hospital de 
Santa Maria Maior de Barcelos – Companhia de Teatro “A Capoeira”; - Associação Cultural e 
Recreativa de Perelhal – Grupo Vozes do Cávado. 

Reunião ordinária do executivo de 17 de julho de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 2 Alunos 
– Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Ratificação do documento de mandato no âmbito do Programa “Erasmus +”.
3. Ratificação da cedência temporária de instalações às seguintes entidades: Associação de 
Pais de Perelhal – utilização das instalações da EB1/JI de Perelhal para desenvolver a CAF até 
15 de agosto e nos dias 1 e 2 de Agosto para desenvolver uma atividade;  Associação de Pais 
da Várzea – utilização do espaço do jardim de infância da Várzea no dia 3 de julho para desen-
volver uma atividade; Associação de Pais da EB1 de Roriz – utilização das instalações da EB1 
de Roriz para desenvolver a CAF entre 15 de junho e 11 de Setembro.
4. Ratificação de atribuição de passe escolar para o ano lectivo 2015/2016, aos alunos que 
constam da listagem: - Atribuição de passe para fora da área de residência – comparticipação 
a 50% (ensino secundário) – 9 de alunos, sendo que há um acréscimo à despesa já previs-
ta para os transportes escolares; - Atribuição de passe escolar – comparticipação a 100% 
(ensino secundário) – 1 aluno; - Atribuição de passe para fora da área de residência (ensino 
básico) – 10 alunos. 
5. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
6. Pedido de parecer prévio para a celebração do contrato de aquisição de serviços de vigi-
lância e segurança humana no âmbito do Festival Milhões de Festa. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
7. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços para a Edi-
ção da Agenda Municipal de Barcelos. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015).
8. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de conce-
ção do layout de toda a imagem Web da Câmara Municipal de Barcelos”. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
9. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de fornecimento de refeições es-
colares nos estabelecimentos do 1º CEB do concelho de Barcelos. Artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
10. Aquisição de serviços de Transporte Escolar para o ano letivo 2015/2016. Ratificação do 
despacho exarado em 30.06.2015. 
11. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de serviços de re-
feições no âmbito do Festival Milhões de Festa. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento de Estado 2015).
12. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços para 
conceção e produção da brochura Pão das Almas". Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 
de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
13. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços para 
atuação dos grupos de folclore do Festival Rio na 33ª Mostra de Artesanato e Cerâmica". 
Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
14. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços nas 
modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
15. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços nas 
modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
16. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de prestação de serviços jurídi-
cos. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
17. Aceitação de doação do terreno onde está implantado o Pavilhão de Campo.
18. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a ACIB - Associação Comercial 
e Industrial de Barcelos no âmbito da 33ª Mostra de Artesanato e Cerâmica de Barcelos.
19. Minuta de Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a Delegação de Barce-
los da Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra.
20. Minuta de Contrato de Comodato entre o Futebol Clube de Roriz e o Município de Bar-
celos. 
21. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a União das Freguesias 
de Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte de Fralães. 
22. Contrato de Subcomodato entre o Município de Barcelos e a Associação Carapeços So-
lidário.
23. Alienação gratuita a favor do Centro de Bem Estar Social de Alheira.
24. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a União das Freguesias 
de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral. 
25. Aquisição selos “Portugal Sou Eu” e etiquetas “Artesanato Tradicional Certificado”. 
26. Ratificação de Despacho do Apoio Técnico no Âmbito da Habitação Social.
27. Ratificação de Despacho que autorizou a cedência de apoio técnico para a elaboração de 
projeto tendo em vista a realização de obras de adaptação e melhoramento da Casa Mortuária 
da  Fábrica da Igreja Matriz Paroquial de Santo André de Barcelinhos. 
28. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja Paroquial de S. Marti-
nho de Vila Frescaínha para proceder à realização de trabalhos de substituição do telhado da 
Igreja, sacristias e torre sineira. 
29. Atribuição de subsídio no valor de 16.147,35 € à Freguesia de Barqueiros para proceder 
às obras de construção da Casa Mortuária.
30. Atribuição de subsídio no valor de 8.100,00 € à Freguesia de Carvalhas para proceder à 
construção de um edifício para a colocação dos equipamentos de limpeza e outros utensílios. 
31. Atribuição de subsídio no valor de 30.000,00 € à Freguesia de Cristelo para  proceder a 
uma intervenção urgente no cemitério. 
32. Atribuição de subsídio no valor de 35.100,00 € à  Freguesia de Galegos S. Martinho 
para proceder à obra de alargamento e construção de muro de vedação na Rua do Vilarinho.
33. Atribuição de subsídio no valor de 19.941,03 € à Freguesia de Roriz para proceder à 
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pavimentação de duas Ruas que ligam à freguesia de Galegos Sta Maria.
34. Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00€ à União de Freguesias de Milhazes, Vilar 
de Figos e Faria para proceder à realização de pequenas obras em caminhos: Rua dos Barrei-
ros, Rua da Cruz de Pedra e Rua das Cruzes”. 
35. Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00€ à União de Freguesias de Silveiros e Rio 
Covo Sta Eulália para  proceder à instalação da rede pública de saneamento, alargamento e 
pavimentação da Rua da Lagos, em Rio Covo Sta Eulália. 
36. Atribuição de subsídio no valor de 612,00€ à União de Freguesias de Areias de Vilar 
e Encourados para pagar os encargos relacionados com os processos e ação principal, de 
processo jurídico.
37. Aditamento à Toponímia da Freguesia de Balugães que por lapso não foi inserido o “Ca-
minho da Pedreira”. 
38. Ratificação do  despacho proferido pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal que apro-
vou a atribuição de um subsídio no valor de 350,00 € à Equipa de Veteranos do Gil Vicente 
Futebol Clube.
39. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 €  ao Agrupamento de Escuteiros de Silvei-
ros que vai organizar o “XIV Arraial do Cruzeiro”. 
40.  Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00 € ao Moto Clube Serra de Airó que vai  orga-
nizar o “V Encontro Motard” no recinto do campo de futebol.
41. Atribuição de subsídio no valor de 550,00€ à Associação Cultural e Desportiva Alcaides 
de Faria, de Faria, que vai organizar o “V Passeio de Motos e Motorizadas Antigas”
42. Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00 € à Delegação de Campo da Cruz Vermelha 
Portuguesa que vai organizar  uma corrida de cavalos  como forma de angariação de fundos. 
43. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Delegação de Campo da Cruz Vermelha 
Portuguesa que vai organizar a “Festa das Associações de Campo”.
44. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € à Mais Juventude – Associação de Alvelos 
que  vai organizar a iniciativa “3º Grande Prémio de Atletismo Nossa Senhora das Dores. 
45. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € Grupo Folclórico da Casa do Povo de Mar-
tim para participar  no XIV Festival Internacional de Folclore de Aarburg. 
46. Cedência de material a título definitivo ao  Instituto Autodidata de Estudos Superiores 
do Minho
47. Acréscimo de Fundo de Maneio.
48. Ratificação do Protocolo de Colaboração para a realização de estágios.
49. Ratificação de despachos do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovaram 
o seguinte: - Autorização de despesa com a colocação de baixada para o evento “Lembrar 
Amigos”; - Cedência de sete tendas, a título temporário, à Junta de Freguesia de Vila Cova 
e Feitos, para apoio na realização de uma atividade desenvolvida pelo Agrupamento de Es-
cuteiros de Vila Cova, no dia 4 de julho; - Cedência do Salão Nobre, ao músico André Simão, 
membro dos “Dear Telephone” e “La la la Ressonance”, músico em Duquesa, “White Haus e PZ”, 
para a realização da gravação/composição da banda sonora original de um filme de produção 
portuguesa, nos dias 4 a 6 de julho; - Cedência do Auditório do Museu de Olaria, à Comissão 
de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte - CCDRN, para a realização de uma 
Sessão de Esclarecimento, no dia 6 de julho; - Cedência dos Courts de Ténis e balneários das 
Piscinas Municipais e do Pavilhão Municipal bem como das salas B e C do Pavilhão Municipal, 
à Cayolla Academia de Ténis, para a realização dos torneios “Weekend Tour” e “48 horas de 
ténis”, nos dias 10, 12, 13 e 14 de julho; - Cedência do Salão Nobre, ao músico Nuno Areia, 
concorrente no “Prémio Jovens Músicos”, para a realização de um concerto de música de câ-
mara, no dia 14 de Julho; 12, 13 e 14 de julho; - Cedência do Salão Nobre – Conservatório 
de Música de Barcelos, - Cedência da Galeria da Biblioteca Municipal à Barcelos Sénior para 
a realização de uma exposição dos trabalhos desenvolvidos nas Oficinas de Pintura, Artes 
Decorativas e Fotografia e Multimédia; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Bar-
celos ao Gil Vicente Futebol Clube; - Cedência do Estádio Cidade de Barcelos (restaurante), 
Parque da Cidade (espaço exterior) e Casa da Juventude à Academia de Xadrez de Barcelos 
para a realização de um Torneio de Xadrez; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal 
para a realização de duas palestras enquadradas na atividade Galofit; - Cedência do Teatro Gil 
Vicente à Associação Tuna Académica do IPCA para a realização da “X Edição do Barca Celi, 
Festival de Tunas Cidade de Barcelos”; Cedência do Auditório Municipal à U.S.F. de Santo 
António, ACES do Cávado III, Barcelos/Esposende para a realização das “ I Jornadas Médicas 
do Baixo Cávado”; - Cedência do Teatro Gil Vicente à Associação Tuna Académica do IPCA” 
para a realização da “Gala Galos D’ Ouro”; - Cedência do Refeitório da EB/JI de Carvalhal para 
o serviço de refeições aos idosos no âmbito das atividades de verão promovidas pela Junta 
de Freguesia de Carvalhal; - Cedência a título temporário, de estrutura de pódio, pórtico e 
grades/barreiras matálicas à União de Freguesias de Areias de Vilar e Encourados para a rea-
lização de um passeio de BTT; - Isenção do pagamento de taxas pela utilização do Auditório 
da Biblioteca Municipal, dado ser um assunto de reconhecido interesse público municipal – 
Idea Business – Associação para o Desenvolvimento, Inovação e Gestão Empresarial e Social.
50. Ratificação de Despachos da Sra. Vereadora Dr.ª Armandina Saleiro que aprovaram o 
seguinte: - Oferta de 5 exemplares do Livro “Caminho Português de Santiago” a instituições 
do concelho (registo 1667/15); - Oferta de galos médios e uma minhota pequena aos inter-
venientes na sessão de trabalho sobre o Programa Mediador Municipal (registo 39310/15).
51. Ratificação de despachos da Sra. 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 solicitaram para as actividades que pretendem desenvol-
ver: - Freguesia de Pereira – Amigos Leais  de Lijó; - Freguesia de Areias S. Vicente – Escola de 
Música da Banda de Música de Oliveira e Oficina de Teatro “Vamos a Isso”; - Centro Social e 
Paroquial de Gilmonde – Ronda Típica da Associação dos Moradores do Bairro da Misericórdia; 
- Fábrica da Igreja Paroquial S. João Baptista de Chavão – Modilhas do Neiva.
52. Voto de Louvor a Anita Grosse  

Reunião ordinária do executivo de 31 de julho de 2015 

1. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que autorizou a utilização tem-
porária das referidas instalações às seguintes entidades: Associação de Pais de Tamel San-
ta Leocádia – utilização das instalações do jardim de infância de Tamel Santa Leocádia para 
desenvolver a CAF até 31 de julho; Associação de Pais da EB1/JI de Aborim – utilização das 
instalações da EB1/JI de Aborim para desenvolver a CAF até 14 de Agosto de 2015. 
2. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a SOPRO – Organização Não Go-
vernamental de Solidariedade e Promoção.
3. Atribuição de subsídio no valor de 540,60€ para atividades extracurriculares ao Agrupa-
mento de Escolas Vale do Tamel.
4. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que deferiu os pedidos de pas-
ses escolares, para o ano letivo 2015/2016, aos alunos que constam da listagem anexa: - 
Atribuição de passe escolar – comparticipação a 50% (ensino secundário) –6 alunos; - Atribui-
ção de passe escolar – comparticipação a 100% (ensino secundário) – 1 aluno; - Atribuição de 
passe para fora da área de residência (ensino básico) – 34 alunos. 
5. Cursos vocacionais do Agrupamento de Escolas de Barcelos – comparticipação no paga-
mento do transporte dos alunos.
6. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
7. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
8. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00 € à Associação Cultural e Museu Cavaquinho 
para colaboração na realização da exposição “70 Cavaquinhos 70 Artistas”.
9. Ratificação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a empresa “Ce-
nário Livre, Unipessoal, Lda.”.
10. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e “João Ferreira Dantas, Unipes-
soal, Lda”.
11. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Clube de Tiro de Fervença para 
a realização do XVI MLAIC European Championship.
12. Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o Município de Barcelos e a 
Associação Amigos da Montanha – Associação de Montanhismo de Barcelinhos.
13. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e ARTESMUSIVI – Associação de 
Artes de Viatodos (Academia de Música de Viatodos).
14. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação Espaço Jacobeus.
15. Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a Freguesia de Adães.
16. Projeto de Regulamento de Apoio à Habitação Social do Município de Barcelos.
17. Projeto de Regulamento de Apoio ao Arrendamento Habitacional.

18. Projeto de Regulamento de  Atribuição de Bolsas de Estudo do Município de Barcelos.
19. Projeto de Regulamento de Apoio a Projetos Sociais do Município de Barcelos.
20. Projeto de Regulamento do Concurso “Barcelos, Rainha das Vindimas 2015”.
21. Projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal de Barcelos.
22. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de serviços nas 
modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
23. Retificação da proposta n.º 14, referente ao contrato de aquisição de serviços de “Apre-
sentação de espetáculos durante a mostra de artesanato com intervenção em animação mu-
sical”.
24. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de serviços nas 
modalidades de hidroterapia, hidroginástica, natação e adaptação ao meio aquático. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
25. Ratificação do despacho exarado em 24.07.2015 do Concurso Público n.º 02/15 – For-
necimento de refeições em cantinas escolares do concelho de Barcelos.
26. Pedido de autorização para assunção dos encargos /compromissos plurianuais da Em-
preitada de Obras Públicas – Nó de ligação ao IPCA pela E.N. 204 (circular de Barcelos), em 
Vila Frescaínha S. Martinho.
27. Pedido de autorização para assunção dos encargos /compromissos plurianuais da Em-
preitada de Obras Públicas – Requalificação das ruas Padre Alfredo da Rocha Martins, Campo 
25 de Abril e Rua Dr. Francisco Torres. 
28. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de serviços de trans-
porte de alunos portadores de deficiência para o ano letivo 2015/2016”. Artigo 75.º da Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
29. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição de serviços. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
30. Protocolo entre o Município de Barcelos e a Agência para a Modernização Administrativa, 
I.P para os Espaços do Cidadão.  
31. Protocolo entre o Município de Barcelos e cada uma das dez Freguesias para instalação 
dos Espaços do Cidadão.
32. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tempo indetermi-
nado.
33.  Atribuição de subsídio no valor de 13.907,20 € à Freguesia de Aborim para proceder à 
reconstrução de parte do muro de suporte da Rua de S. Martinho. 
34. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Airó para proceder  à 2ª 
fase do alargamento da Rua de S. Jorge. 
35. Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00 € à Freguesia de Carapeços para proceder  
à pavimentação da Rua do Crasto. 
36. Atribuição de subsídio no valor de 8.602,00 € à Freguesia de Cossourado para proceder 
à  reconstrução do edifício da Sede de Junta.
37. Atribuição de subsídio no valor de 20.500,00 € à Freguesia de Palme para proceder às 
obras de condução de águas pluviais na Travessa de Bustelo e construção de muro de suporte. 
38.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Rio Covo Sta Eugénia 
para proceder  à ampliação do cemitério. 
39. Atribuição de subsídio no valor de 9.862,10 € à União de Freguesias de Carreira e Fonte 
Coberta para proceder  à construção de um colector de águas pluviais na Rua S. Miguel, em 
Carreira. 
40. Atribuição de subsídio no valor de 16.498,26 € à União de Freguesias de Milhazes, Vilar 
de Figos e Faria para proceder  às obras de requalificação e ampliação do cemitério de Faria. 
41. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à União de Freguesias de Quintiães e 
Aguiar para proceder à construção da Casa Mortuária em Aguiar. 
42. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de Vila Cova e 
Feitos para proceder à execução da empreitada de “Valorização do Largo das Barreiras, junto 
à Capela de S. João, em Vila Cova”. 
43. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à associação Viver Macieira – Associação 
Ambiental, Cultural e Desportiva de Macieira de Rates para a realização a 8ª Corrida de Ro-
lamentos. 
44. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Banda Musical de Oliveira para  proce-
der à aquisição de uma carrinha. 
45. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Futebol Clube de Oliveira para proce-
der à realização de obras de melhoramento e ampliação das instalações desportivas. 
46. Atribuição de subsídio no valor de 2.400,00 € à Associação Social, Cultural e Recreativa 
de Chorente para a realização das  provas de autocross. 
47. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € ao Centro Zulmira Pereira Simões, Roriz, 
para  honrar os compromissos assumidos com todas as despesas inerentes à  construção do 
edifício destinado a Lar de Idosos, Centro de Dia e SAD. 
48. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € à Associação Cultural, Desportiva e Re-
creativa de Cambeses para as  obras de alargamento do campo de jogos e melhoramento 
do piso. 
49. Ratificação do Pedido de desafectação de terreno integrado em RAN.
50. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que aprovaram o se-
guinte: - Cedência da Escola Primária de Igreja Nova, à Junta de Freguesia de Alheira e Igreja 
Nova, para a realização de atividades pelo Corpo Nacional de Escutas de Lama, nos dias 10 
e 11 de julho; - Cedência das Piscinas Municipais, à Associação de Natação do Minho, para a 
realização do evento “TORREGRI DE VERÂO”, nos dias 11 e 12 de julho; - Cedência do Pavi-
lhão de Campo, à Associação de Futsal de Campo, para a realização do Torneio de Futsal 24 
horas, nos dias 17 e 18 de julho; - Cedência de duas mesas e duas tendas, a título temporário, 
à Junta de Freguesia de Vila Seca, para apoio às comemorações do “Dia da Freguesia”, nos 
dias 24 a 26 de julho; - Cedência do Auditório do Estádio Cidade de Barcelos, à Associação 
de Futebol Popular de Barcelos, para a realização da Assembleia-geral da AFPOBAR, no dia 
31 de julho; - Cedência da sala do refeitório da Escola EB1/JI de Aborim, à União Cultural 
e Recreativa de Aborim, para a realização de aulas de música, às sextas-feiras a partir das 
18h30m, durante o próximo ano letivo.
51. Ratificação de despacho do Vereador Carlos Brito que aprovou o seguinte: - Disponibiliza-
ção de 8 barraquinhas para o “I Festival de Sopas de Arcozelo”.
52. Ratificação de despacho da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou o seguinte: -  Ofer-
ta de 5 exemplares do Livro “A Lenda das Cruzes” e 5 galos médios a um grupo de professores 
do Agrupamento Rosa Ramalho que vão fazer um intercâmbio à Polónia (registo 40827/15);
53. Ratificação de 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 solicitaram para as actividades que pretendem desenvolver: 
- Grupo Coral e Polifónico da Franqueira – Banda Musical de Oliveira; - Freguesia de Fornelos 
– Ronda Típica da Associação de Moradores do Bairro da Misericórdia; - Freguesia de Aldreu 
– Grupo de Teatro Amigos do Pato; - Freguesia de Cossourado – Grupo Vozes do Cavado; - 
Grupo de Danças e Cantares de Barcelos – Grupo Coral e Etnográfico de Aldreu; - Freguesia 
de Vila Seca – Grupo Galos Gaiteiros.

Reunião extraordinária do executivo de 17 de setembro de 2015 

1. Lançamento da Derrama 2016. 
2. Participação no IRS para o ano de 2016. 
3. Fixação da taxa do imposto municipal sobre imóveis – IMI para o ano de 2016. 
4. Alteração dos Estatutos e Pacto para a Competitividade e Inovação Urbanas da Associa-
ção de Municípios de Fins Específicos Quadrilátero Urbano – Renovação e Atualização. 
5. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para efeitos de utilização de solo abrangi-
do por restrição de utilidade pública. 


