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MUNICÍPIO DE BARCELOS APOSTA NA PROMOÇÃO 
DAS IMAGENS DE MARCA DO CONCELHO

TURISMO, MOTOR 
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL 
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TURISMO NO ESPAÇO  
RURAL E RURALIDADE  
É APOSTA DO MUNICÍPIO 
DE BARCELOS
     
O mundo rural em Barcelos, bem como na gene-
ralidade do país, apresenta um conjunto de opor-
tunidades e potencial que deve ser estruturado 
de forma integrada na plena reunião de sinergias 
entre os atores do terreno. Barcelos Cidade do Vi-
nho foi o reabrir de portas para esse Mundo Rural, 
potenciando o seu desenvolvimento, estabelecen-
do complementaridades entre agentes, produtos 
e realidades. As unidades de turismo no espaço 
rural e de alojamento local funcionarão como ân-
coras para os dinamizadores da economia local e 
rural, contribuindo naturalmente para o desenvol-
vimento das comunidades. 
Esta estratégia só fará sentido se concertada 
com os fluxos de dinamização que o Município já 
desenvolve e que tem no mundo rural e nas co-
munidades os seus palcos privilegiados, nome-
adamente o Programa Caminhar para Conhecer 
Barcelos, a Rota do Touring Religioso, designada 
de Rota dos Santuários e das Igrejas de Barce-
los, Rota Conhecer Barcelos com a Arte Popular 
e Rota Conhecer Barcelos com a Vinha e o Vinho. 
Estas rotas e programas transformam as unida-
des de turismo no espaço rural, à imagem do que 
foi feito com os produtores de vinho, em argumen-
tos centrais destes circuitos de valorização do 
território, património e gentes locais. 
Os Caminhos de Santiago são parte integrante 
do desenvolvimento do turismo rural e local, face 
ao crescente impacto desta peregrinação nas 
comunidades locais e ao efeito dinamizador nos 
micro-negócios como cafés, restaurantes, merca-
dos, etc. Barcelos deve pois apostar num posicio-
namento forte neste domínio, alicerçado na sua 
identidade histórica ligada a esta peregrinação, 
corporizada na figura do Galo e da sua lenda.
O Município de Barcelos está plenamente cons-
ciente do potencial destas mais-valias do nosso 
concelho, já que o meio rural é claramente domi-
nante. O objetivo é pois potenciar os seus pontos 
fortes como produto turístico e canalizar esfor-
ços e investimentos para o transformarem numa 
realidade, com vantagens para os diversos agen-
tes locais e regionais.

MIGUEL COSTA GOMES 
Presidente da Câmara Municipal de Barcelos

EDITORIAL

Estratégia de promoção nas 
maiores marcas de Barcelos
O território concelhio e a cidade de Barcelos têm encetado um conjunto de 
ações, decorrentes de uma estratégia elencada nas suas marcas maiores, 
nomeadamente o Galo de Barcelos, o Artesanato, a Feira de Barcelos, o 
Caminho de Santiago, a Gastronomia e Vinhos e o Património Cultural e 
Religioso, visando reforçar o posicionamento na região, mantendo níveis de 
notoriedade e de perceção turística importantes, que lhe permitam ter visi-
bilidade junto dos fluxos do turismo em geral e, particularmente, nos circui-
tos de touring ao Norte de Portugal.
O Caminho de Santiago tem assumido, de facto, uma importância vital na es-
tratégia do executivo para o turismo. Situado na rota do Caminho Português, 
o concelho está ligado historicamente a este percurso religioso e cultural – 
nele está a origem da lenda do galo – e do ponto de vista turístico e económi-
co é fundamental potenciar o fluxo de milhares de peregrinos vindos de todo 
o mundo e que, anualmente, circulam pelo concelho. Neste contexto, e numa 
das ações mais marcantes que se realizam anualmente, celebrou-se o Dia de 
Barcelos em Santiago. A catedral encheu com as centenas de barcelenses 
que se deslocaram a Santiago de Compostela. Coube ao vice-presidente da 
Câmara Municipal de Barcelos, Domingos Pereira, a oferta de um dos sím-
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DINAMIZAÇÃO TURÍSTICA DE BARCELOS 
GANHOU NOVO ALENTO

O ano de 2014 foi um ano importante em termos de dinamização 
turística de base do concelho, quer pela estratégia de forte dinamiza-
ção do centro histórico local encetada nos últimos anos, que começa 
agora a gerar resultados em termos turísticos e de regeneração urba-
na, quer pela política de atração de eventos de nível nacional e inter-
nacional que tem marcado o quotidiano local, potenciando um novo 
tempo para o centro histórico local. A frequência turística ao Posto 
de Turismo e o previsível aumento das taxas de ocupação neste ano 
são um bom reflexo disso.
Associado a estes elementos e a uma política de promoção nos meios 
de comunicação de grande audiência, juntou-se o evento que tem mar-
cado o ano em Barcelos em sede de dinamização turística e promocio-
nal - “Barcelos, Cidade do Vinho 2014”, título atribuído pela Associação 
dos Municípios Portugueses do Vinho, que tem colocado Barcelos na 
agenda do setor e criado argumentos de promoção turística.

TURISMO  

bolos máximos da cidade, o Galo de Barcelos, em 
nome do Município, ao Arcebispo de Santiago (ver 
foto). Nesta estratégia de promoção turística, 
tem-se registado o ressurgir do Galo como fator 
de promoção de Barcelos e de Portugal (presença 
na Bolsa de Turismo de Lisboa, Fitur, FIA, Xantar, 
Expocidades, Porto Wine Fest, Douro Wine Fest, 
Feira do Património, entre outros).
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O Município elege, como grande propósito estratégico para o ano de 
2015, o Turismo no Espaço Rural e a Ruralidade. Este é um argumento 
de base para o desenvolvimento da ação turística, assente na continuida-
de do trabalho desenvolvido com os agentes do vinho e do enoturismo. 
O objetivo central é estabelecer a complementaridade entre os recursos 
e os argumentos turísticos do território. As 11 unidades de turismo no 
espaço rural e as 5 unidades de alojamento local em mundo rural funcio-
narão como âncoras para o reforço de sinergias e polos dinamizadores da 
economia rural e, naturalmente, contribuir para o desenvolvimento local.
Realizou-se no dia 3 de junho, no Auditório dos Paços do Concelho, o Se-
minário “A Ruralidade como Argumento Turístico”. O encontro teve como 
principal objetivo apresentar projetos turísticos desenvolvidos em meio 
rural pelos alunos do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, IPCA, e do 
Instituto Politécnico de Viana do Castelo, IPVC, assim como discutir as 
oportunidades e constrangimentos existentes para o desenvolvimento do 
mundo rural na região.

NÚMERO DE HOTÉIS, CASAS, ESTALAGENS: 

 TURISMO

TURISMO NO ESPAÇO RURAL 
E A RURALIDADE COMO MOTOR 
DE DESENVOLVIMENTO

Estab. Hoteleiros entre 2 e 3 estrelas

Estab. de Turismo de Habitação

Casas de Campo

Estabelecimento de Agro Turismo

Estab. de Hospedagem (Alojamento Local)

Moradias (Alojamento Local)

Quinta de Malta

Casa de Sequiade

Casa do Rio

Casa do Carvalho

Casa do Monte

Quinta de Sta. Comba

3 5 6 1 3 6
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TURISMO  

DESTINOS A VISITAR 
EM MUNDO RURAL:

. Açude de Areias de Vilar (Foto 11)

. Arte Molinológica (Moure, Sequeade, Vale do Neiva,  
  Creixomil, Vila Cova, Rio Côvo Sta. Eugénia,  
  Paradela, Monte da Saia)
. Balneário Castrejo da Pena Grande (Galegos  
  Santa Maria) (Foto 8)

. Campa do Mouro - Monte Fralães (Foto 6)

. Capela da Boa Fé (Bastuço S. João)

. Casa de Monte Fralães (Monte Fralães) – Século XVII

. Casa de Sto. António de Vessadas (Barcelinhos)

. Castro de S. Mamede (Vila Cova/Feitos) /Miradouro

. Castro e Castelo de Faria (Gilmonde/Pereira)

. Centro Histórico

. Citânia de Oliveira (Roriz/Oliveira) 

. Convento de Vilar de Frades (Areias de Vilar) (Foto 10)

. Convento do Calvário do Bom Jesus da Franqueira  
  (Pereira/Milhazes) – séc. XV
. Ermida de Nossa Senhora da Franqueira (Pereira) - XV
. Escadório da Paixão – Cambeses – Século XIX
. Fornelos - Trilho (Foto 5)

. Igreja de Santa Maria (Abade de Neiva) – séc. XIV (Foto 2)

. Igreja de São Martinho (Balugães) – séc. XII

. Igreja e Necrópole de Mondim (Panque)

. Igreja Velha de Manhente (Manhente) – séc. XII

. Lagoas de Enxate (Vila Cova)

. Macieira de Rates - Trilho (Foto 7)

. Miradouros (Franqueira; Facho; S. Gonçalo; Boa Fé;  
  Monte da Saia; Monte Airó)
. Monte de S. Lourenço (Alheira)
. Monte de S. Mamede (Foto 12)

. Monte do Facho /Miradouro

. Mundo Maravilhoso do Figurado

. Museu Etnográfico (Chavão)

. Museu Regional e Etnográfico (Alvito S. Pedro)

. Ponte das Tábuas (Aguiar) – Século XII (Foto 4 e 9)

. Ponte de Anhel (Alheira) – Século XIII

. Ponte de Fragoso (Fragoso) – Século XVI

. Ponte Eiffel (Rio Covo Santa Eugénia)

. Ponte Seca (Durrães) – Século XIX (Foto 3)

. Recoleta/Albergue de Peregrinos (Tamel S. Fins)

. Rio Cávado / Rio Neiva (Foto 1)

. Rotas do Artesanato

. Ruínas do Convento de Banho (Vila Cova) - XI

. Santuário de Nossa Senhora da Aparecida (Balugães)

. Santuário de Nossa Senhora das Necessidades   
  (Barqueiros) – séc. XVIII
. Santuário de Nossa Senhora do Socorro (Areias  
  de Vilar) – Século XVIII
. Santuário do Calvário (Tregosa) – Século XVI
. Solar dos Azevedos (Lama)
. Vale do Neiva

01

02 03
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DELIBERAÇÕES

Reunião ordinária do executivo em 5 de dezembro de 2014

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e do 
ensino pre-escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 7 Alunos – Escalão 
1 (A) – refeição gratuita; 7 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 50%. Alunos do 
ensino pré-escolar: 4 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Minuta do acordo de colaboração a celebrar entre a Câmara Municipal de 
Barcelos, as Direcções dos Agrupamentos de Escolas e as entidades gesto-
ras da Componente de Apoio à Família (CAF) / Atividades de Animação e Apoio 
à Família (AAAF) para o ano lectivo 2014/2015 – que inclui prolongamento 
de horário, fornecimento de refeições e prolongamento de horário em período 
de interrupções letivas – bem como a transferência de verbas para aquelas 
entidades gestoras.
3. Apoio ao Arrendamento Habitacional. Novos processos para compartici-
pação: 8; Processos reavaliados – aumento do valor do apoio: 3; Processos 
reavaliados – diminuição do valor do apoio: 12.
4. Minuta do acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a Asso-
ciação de Pais e Encarregados de educação da EB1 e JI de Alheira, que regula 
o financiamento da aquisição de combustível a utilizar no transporte dos alu-
nos de Igreja Nova e Panque para a EB1 e JI de Alheira.
5. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Freguesia de 
Cristelo, que tem por objeto estabelecer as normas que vão regular o forne-
cimento de pequeno-almoço às crianças das unidades educativas de Cristelo, 
que necessitam de reforço alimentar.
6. Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que frequen-
ta o Centro de Atividades Ocupacionais da APACI.
7. Isenção do pagamento de mensalidade da frequência das Piscinas Munici-
pais a pessoa com necessidade de tratamentos de hidroterapia.
8. Oferta de livros à Junta de Freguesia de Balugães, com vista a enriquecer o 
seu espólio literário sobre o Vale do Neiva.
9. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que autorizou 
a utilização das referidas instalações às seguintes entidades: Associação de 
Pais da Várzea – utilização das instalações do jardim de infância da Várzea, 
no dia 21/11/2014, para realização de uma reunião da Associação; Junta 
de Freguesia de Adães – utilização das instalações da EB1 de Adães, no 
dia 23/11/2014, para realização de um Magusto; Junta de Freguesia de 
Tamel S. Veríssimo – utilização das instalações da EB1/JI de Fraião, no dia 
14/12/2014, para realização da Festa do Idoso; Junta de Freguesia de Aldreu 
– utilização das instalações da EB1 de Aldreu, para realizar os ensaios da festa 
de Natal; Junta de Freguesia de Carvalhas – utilização das instalações da EB1 
das Carvalhas, no dia 13/12/2014, para realização da Ceia de Natal do Idoso.
10. Ratificação de atribuição de passe escolar, por razões económicas, a alu-
no que frequenta o Colégio Didálvi.
11. Nomeação do representante do Município de Barcelos no Conselho Técni-
co-Pedagógico da Barcelos Sénior.
12. Carnaval 2015 - Regulamentos do “Concurso de Máscaras” e “Desfile de 
Carnaval”.
13. Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e o Hospital Santa 
Maria Maior, E.P.E., de Barcelos, o qual tem por objeto a definição dos termos 
e condições da cedência das frações DE, DF, DG, DH, DI, DJ, DL, DM e DN do 
Edifício “O Galo”, sito na Praceta Correio Mor, na freguesia de Arcozelo, para 
a instalação de serviços de ambulatório e consultas externas, em benefício 
da população em geral.
14.Minuta do contrato para o “Fornecimento Contínuo de Combustíveis Rodo-
viários 2015/2016”, adjudicado à empresa BP Portugal, S.A.
15. Pedido de autorização prévia para assunção de compromissos plurianuais 
para a instalação da linha ADSL em 17 (dezassete) Jardins-de-infância, no 
Edifício Barcelos Sénior, no Albergue da Recoleta de Tamel S. Fins, pelo valor 
contratual estimado de 6.915,50€, ao qual é acrescido o IVA à taxa legal em 
vigor, considerando um prazo de execução de 24 meses. Artigo 6.º da Lei n.º 
8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
16. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de transporte de jovem portador de deficiência, desde a sua resi-
dência na Pousa até ao CAO do Centro D. João Novais de Sousa, em Braga, e 
regresso, pelo valor contratual estimado de 6.956,00€, valor ao qual acresce 
IVA à taxa legal em vigor, se aplicável, para vigorar de janeiro a julho de 2015. 
Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção ac-
tualizada (Orçamento de Estado 2014). Pedido de autorização prévia para 
assunção de Compromissos Plurianuais. Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 
de fevereiro (LCPA).
17. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de prestação de serviços de limpeza de terrenos, processos fiscais nºs 
FIS15213 e FIS19913, pelo valor contratual estimado de 2 250,00, ao qual 
é acrescido IVA à taxa legal em vigor, para vigorar durante 15 dias. Artigo 73.º 
da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
18. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição servi-
ços de desinfestação dos edifícios afetos aos serviços do Município, pelo valor 
de 3 933,00€, ao qual é acrescido IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 
31 de dezembro (Orçamento de Estado 2014).
19. Cedência de apoio técnico à Paróquia de Santa Maria Maior, de Barcelos, 
tendo em vista a requalificação da Igreja Matriz e espaços envolventes.
20. Cedência de apoio técnico ao Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho, 
tendo em vista a requalificação do espaço exterior do monobloco destinado 
ao Projecto “Canecas” dirigido aos alunos da Unidade de Apoio Educativo para 
a Multideficiência e Currículo Específico Individual.
21. Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo com as seguintes 
instituições desportivas do concelho, tendo por objeto a execução de um 
programa de desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e 
prática do desporto entre as camadas etárias mais jovens, nas modalidades 
não profissionais, no concelho de Barcelos: Associação Recreativa e Cultu-
ral Águias de Alvelos - 10.000,00€; Associação Ornitológica de Barcelos 
- 1.000,00€; Casa do Povo de Martim - 1.500,00€; Clube Cávado Patina-
gem Artística - 2.000,00€; Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos 
- 4.000,00€.
22. Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo, com os seguintes 
atletas em nome individual, tendo por objeto a execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo, através do fomento, divulgação e prática do 
desporto no concelho de Barcelos e divulgação do Município em todas as 
provas nacionais e internacionais que participarem: Joana Garrido Vale (Judo) 
- 400,00€; João Carlos Araújo Matias (Ciclismo) - 2.250,00€; Joaquim Filipe 
Vilarinho Rodrigues (Motocross/Supercross) - 2.250,00€; Rui Filipe Cardoso 
Duarte (Judo) - 200,00€; Tatiana Carvalho Alves (Karaté) - 400,00€.
23. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “Prestação de 
serviços de assessoria de imprensa e apoio técnico na área de comunicação e 
imagem”. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redac-
ção actualizada (Orçamento de Estado 2014), pelo valor contratual estimado 
de 63.000,00€, ao qual acresce IVA, para vigorar durante um ano, com pos-
sibilidade de renovação por igual período até ao limite de três anos. Pedido de 
autorização prévia para assunção de Compromissos Plurianuais - Artigo 6.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
24. Atribuição de subsídio no valor de 1.350,00€, à Associação de Pais e En-
carregados de Educação do Colégio La Salle, com vista à colocação de mini-
-ecopontos pelo estabelecimento de ensino, no âmbito da implementação do 
projecto de separação do lixo doméstico.
25. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ à Fábrica da Igreja Paro-
quial de S. Miguel da Carreira, como apoio às obras de arranjo urbanístico no 
centro cívico da Freguesia, nomeadamente no Adro da Igreja.
26. Atribuição de um subsídio no valor de 500,00€ ao Núcleo Regional do 
Norte da Liga Portuguesa Contra o Cancro, no âmbito da comemoração dos 
50 Anos do Núcleo.
27. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ à Associação Portugue-
sa de Paramiloidose – Núcleo de Barcelos, como colaboração no pagamento 
da renda da sua sede para o ano de 2014.
28. Protocolos de Colaboração para a realização de estágios.
29. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que apro-
vou o seguinte: cedência de dois galos de Barcelos, de média dimensão – pro-
moção turística (Registo 75.731/14).

30. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, 
que aprovaram o seguinte: cedência de uma peça de artesanato (matrafona 
tamanho médio), valor de 29,50 €, c/ IVA, para a “Exposição de Pintura de 
Jean Marie Boomputte”; cedência de 4 pratos pintados à mão, para oferta a 
personalidades do ano na Gala de encerramento de “Barcelos Cidade do Vinho 
2014”; cedência de 250 pratos pequenos pintados à mão, para oferta aos 
convidados na Gala de encerramento de “Barcelos Cidade do Vinho 2014”; 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal e isenção de taxas – Lions Clube 
de Barcelos; cedência do Teatro Gil Vicente no dia 12 de Dezembro e cedência 
do espaço café-concerto de 12 a 31 de Dezembro – ESFERANEGRA; cedên-
cia do Auditório da Biblioteca Municipal para a realização de uma conferência 
– Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados; cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal – APACI; autorização da despesa para aquisição e colo-
cação de placa de inauguração do Pólo Logístico do Litoral Norte, em Vila Boa; 
cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Colégio La Salle; cedência do 
Salão Nobre para lançamento de livro – Santa Casa da Misericórdia de Barce-
los; cedência do Teatro Gil Vicente – Instituto Autodidacta Estudos Superiores 
do Minho; cedência do Auditório da Casa da Juventude para a realização de 
workshops – Medicalmedia – Mamãs e Bebés.
31. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram 
o seguinte: cedência de transporte de material – Instituto Autodidacta Es-
tudos Superiores do Minho; empréstimo de grades – Município de Terras de 
Bouro; cedência de camião grua – Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes; 
empréstimo de grades – Município de Braga; poda de árvores no Adro da Igre-
ja – Fábrica da Igreja Paroquial de S. Martinho – Vila Frescaínha; cedência de 
árvores – Município de Terras de Bouro; cedência de uma viatura ligeira para 
os dias 12, 13 e 14 de dezembro para participação no Torneio Zonal, em Es-
tarreja – Empresa Municipal de Desportos.
32. Ratificação dos despachos da Vereadora Armandina Saleiro, que apro-
varam o seguinte: oferta de 2 Livros “Caminhos Português de Santiago ao 
Prof. Doutor Nuno Sousa, conferencista da palestra “O stress nas doenças 
degenarativas”, iniciativa incluída na Semana da Ciência; oferta de 2 peças de 
artesanato (Minhotas) aos patronos das Biliotecas Escolares de Arcozelo e de 
Barqueiro; oferta de 30 give-aways e 3 galos médios, aos alunos e professo-
res estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no 
dia 28 de Novembro de 2014; oferta de 25 give-aways e 3 galos médios, aos 
alunos e professores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços 
do Concelho no dia 20 de Novembro de 2014.
33. Ratificação dos despachos da Vereadora Maria Elisa Braga, que aprova-
ram a cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Colaboração 
celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as activi-
dades que pretendem desenvolver: Gala de Encerramento – Cidade do Vinho 
2014 – Banda Plástica, Grupo de Teatro TPC- Carapeços e Rancho Folclórico 
de Sta Maria de Moure; Associação de Paisdos Alunos das Escolas e Jardim 
de Infância de Lijó – TPCzinho (Teatro Popular de Carapeços); Junta de Fregue-
sia de Fragoso – Banda Plástica; Junta de Freguesia de Barcelinhos – Banda 
Plástica; Paróquia de Couto (S. Tiago) – Grupo de Teatro “O Branselho”; União 
de Freguesias de Alheira e Igreja Nova – Grupo Etnográfico de Danças e Can-
tares de Gilmonde.

Reunião ordinária do executivo de 19 de dezembro de 2014 

1. Atribuição de subsídio para refeição escolar aos alunos do 1.º CEB e do 
ensino pré-escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 17 Alunos – Escalão 
1 (A) – refeição gratuita; 3 Alunos – Escalão 2 (B) – refeição 50%; Alunos do 
ensino pré-escolar: 3 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Isenção de pagamento de refeições escolares, num valor total de 
8.204,44€.
3. Cedência de peças de artesanato.
4. Ratificação do despacho proferido pela Vereadora Armandina Saleiro, que 
autorizou a utilização das referidas instalações às seguintes entidades: Junta 
de Freguesia de Lijó – utilização das instalações da antiga EB1/JI de Lijó, no 
dia 07/12/2014, para realização de uma confraternização dos escuteiros; 
Associação Perelhal Solidário – utilização das instalações da EB1/JI de Pere-
lhal, nos dias 20 e 21/12/2014, para realização de um almoço convívio; Asso-
ciação de Pais de Moure – utilização das instalações da EB1 de Moure, no dia 
6 de Dezembro para realizar os ensaios uma Assembleia Geral; Associação 
de Pais de Alvelos – utilização das instalações da EB1/JI de Alvelos, para co-
locar um presépio; Associação de Pais de Fraião – utilização das instalações 
da EB1/JI de Fraião, no dia 21 de Dezembro para realizar as festas de Natal.
5. Retificação da proposta de 8 de junho de 2013, por lapso de escrita, 
nomeadamente a integração no Domínio Privado do Município do Lote 1, do 
Alvará de Loteamento n.º 36/83, sita na Rua da Feiteira, n.º 10, freguesia de 
Abade de Neiva, concelho de Barcelos.
6. Pedido de parecer prévio para a celebração do contrato de aquisição de 
serviços de "Assessoria Estratégica na preparação dos despachos e delibe-
rações tendentes à liquidação e internalização da(s) empresa(s) local(ais)", pelo 
valor contratual estimado de 4.455,00€, valor ao qual acresce IVA à taxa 
legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a 
redação atualizada (Orçamento de Estado 2014).
7. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de ser-
viços de transporte em ambulância para jovem portador de deficiência, desde 
a sua residência em Cambeses até à instituição APPACDM em Vila Nova de 
Famalicão, e regresso, pelo valor contratual estimado de 4.440,00€, valor 
ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, 
de 31 de dezembro, com a redação atualizada (Orçamento de Estado 2014). 
Pedido de autorização prévio para assunção de Compromissos Plurianuais. 
Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA).
8. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de manutenção para o programa de Revisão de Preços, pelo valor 
contratual estimado de 820,00€, ao qual acresce IVA à taxa legal em vigor. 
Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção actua-
lizada (Orçamento de Estado 2014).
9. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços para verificação da máquina exterior de ar condicionado do Teatro 
Gil Vicente, pelo valor contratual estimado de 1.317,50€, ao qual acresce o 
IVA. Artigo 73.º da Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro, com a redacção 
actualizada (Orçamento de Estado 2014).
10. Pedido de autorização prévia para assunção de Compromissos Pluria-
nuais - Celebração de contrato de “Fornecimento de gás natural para o Es-
tádio Cidade de Barcelos” - Artigo 6.º da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro 
(LCPA), estimando-se que o contrato não ultrapasse os 60.000,00€, valor ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor.
11. Cedência de apoio técnico à Fábrica da Igreja Paroquial de Tamel S. Pedro 
Fins, tendo em vista a requalificação do espaço envolvente à Capela de Nossa 
Senhora da Portela.
12. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00€ ao Centro Social, Cul-
tural e Recreativo Abel Varzim, de Cristelo, tendo em vista a aquisição de cinco 
cadeirões relax manuais e uma grua para transporte de utentes.
13. Atribuição de um subsídio no valor de 15.000,00€ ao Centro Social e Paro-
quial de Areias de Vilar, com vista à realização da obra de construção do Centro.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 2.700,00€, acrescido de IVA, à 
Freguesia de Arcozelo, como comparticipação na edição de uma publicação 
sobre a Freguesia, a ser inserida na coleção “Concelho de Barcelos – Fregue-
sias”, distribuída gratuitamente em conjunto com o Jornal de Barcelos.
15. Atribuição de um subsídio no valor de 2.700,00€, acrescido de IVA, à 
Freguesia de Macieira de Rates, como comparticipação na edição de uma pu-
blicação sobre a Freguesia, a ser inserida na coleção “Concelho de Barcelos – 
Freguesias”, distribuída gratuitamente em conjunto com o Jornal de Barcelos.
16. Atribuição de um subsídio no valor de 9.176,48€ à Freguesia de Ma-
nhente, tendo em vista a aquisição de terreno para alargamento do cemitério.
17. Atribuição de um subsídio no valor de 9.959,00€, à União de Freguesias 
de Durrães e Tregosa, relativo à última fase das obras de repavimentação da 
Rua de Devesa, em Tregosa.
18. Atribuição de um subsídio no valor de 17.100,00€ à Freguesia de Ca-
rapeços para concretização de obras de alargamento das ruas de Ufe e de 
Santa Catarina.
19. Atribuição de um subsídio no valor de 9.249,40€ à Junta de Freguesia 
de Barcelinhos para a concretização das obras de conservação no interior da 
Escola E.B. 1 de S. Brás.
20. Atribuição de um subsídio no valor de 15.280,75€ à Freguesia de Várzea para 
a execução das obras de alargamento e pavimentação da Travessa de Vila Boa.
21. Ratificação do despacho do Vereador Alexandre Maciel que aprovou a 
Revisão de Preços Definitiva, da empreitada de “Centro Escolar de Arcozelo”, 
que apresenta o valor de 31,28€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor, a 

favor do adjudicatário.
22. Ratificação do despacho do Alexandre Maciel que aprovou a Revisão de 
Preços Definitiva, da empreitada de “Centro Escolar de Gilmonde”, que apre-
senta o valor de 1.584,60€, acrescido do IVA à taxa legal em vigor. Este valor 
coincide com o valor determinado na revisão de preços provisória, o qual foi 
oportunamente liquidado.
23. Ratificação do despacho do Vereador Alexandre Maciel que aprovou a 
Revisão de Preços Definitiva, da empreitada de “Centro Escolar de António 
Fogaça”, que apresenta o valor de 6.070,45€, acrescido do IVA à taxa legal 
em vigor. Este valor coincide com o valor determinado na revisão de preços 
provisória, o qual foi oportunamente liquidado.
24. Encargos plurianuais decorrentes de garantia bancária solicitada pela EP 
– Estradas de Portugal S.A., no valor de 42.000€, para autorizar a realização 
da obra “Rede de drenagem de águas residuais domésticas ao longo da EN 
205 do Km 20,400 ao Km 21,880”.
25. Contrato de cooperação entre o Município e as freguesias do concelho de 
Barcelos. Pagamento do quarto e último trimestre de 2014.
26. Ratificação de protocolo de colaboração para a realização de estágios. 
27. Adenda ao contrato de comodato celebrado entre o Município de Barcelos 
e o Sr. David José Macedo Falcão, tendo em vista a prorrogação da cedência de 
imóvel pelo período de um ano, vigorando assim até ao final do ano de 2015.
28. Inclusão de duas novas ambulâncias dos Bombeiros Voluntários de Bar-
celinhos na apólice de seguro da frota automóvel do Município, pelos valores 
anuais de 306,29€ e 348,98€.
29. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal, que aprovou o 
seguinte: cedência de câmaras de voto e duas urnas para o dia 21 de dezembro.
30. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que 
aprovaram o seguinte: disponibilização de 2 peças de artesanato – promoção 
turística (Reg. 74.624/14); cedência de 34 livros “Ordens de Cavalaria em 
Barcelos” – representação do Município; cedência de espaço na EB 1 de Cou-
rel, nos dias 6, 7 e 8 de Dezembro para convívio de Natal – Rancho Folclórico 
de S. Martinho de Courel; cedência do Auditório da Casa da Juventude para a 
realização de uma Assembleia Geral – Óquei Clube de Barcelos; cedência do 
Teatro Gil Vicente para a realização de um concerto – Associação Zoom; ce-
dência de um galo da artesã Conceição Sapateiro – oferta em representação 
do Município; disponibilização de 2 galos médios – representação do Município.
31. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram o 
seguinte: cedência de viatura para transporte de atletas – Academia de Xadrez 
de Barcelos; limpeza exterior da Igreja Paroquial de Abade de Neiva – Paróquia 
de Abade de Neiva; fornecimento de ecopontos para papel e plástico – CAP-
-Confederação dos Agricultores de Portugal; autorização para depósito de 
viatura no parque subterrâneo do Município, contíguo ao Palácio da Justiça – Tri-
bunal Judicial de Barcelos; colocação de sinalização direcionada à Unidade de 
Saúde de S. Brás solicitada pelo ACES do Cávado – Agrupamento de Centros 
de Saúde Barcelos/Esposende; cedência de 30 grades e 30 cones para a “28ª 
Corrida pelo Coração” – Escola Secundária de Barcelinhos; cedência de viatura 
para transporte de atletas no dia 6 de Dezembro – Academia de Xadrez de Bar-
celos; empréstimo de camião-grua para substituir holofotes dos campos de jo-
gos; cedência de grades, tenda e pódio – Agrupamento de Escolas de Barcelos.
32. Ratificação dos despachos da Vereadora Maria Elisa Braga, que aprovaram 
a cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebra-
do com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as actividades que 
pretendem desenvolver: Conservatório de Música de Barcelos – Santa Casa 
da Misericórdia de Barcelos, Lançamento do Volume II do Livro; TPC-Teatro 
Popular de Carapeços – Equipa Sócio-Caritativa da Paróquia de Barcelos; Coro 
de Câmara de Barcelos – Associação COR UNUM dos Apóstolos do Coração 
Imaculado de Maria; TPC-Teatro Popular de Carapeços – Grupo de Acção Social 
Cristã Fazer Caminho, de Várzea; TPC-Teatro Popular de Carapeços – Grupo de 
Jovens Convivas Fraternos de Tamel S. Veríssimo; Grupo de Teatro “Pioneiros 
da Ucha” – Centro Social da Paróquia de Arcozelo; Ronda Típica do Bairro da 
Misericórdia – União Cultural e Recreativa de Aborim; Grupo Vozes do Cávado – 
Junta de Freguesia de Chorente, Góios, Courel, Pedra Furada e Gueral.

Reunião ordinária do executivo de 2 de janeiro de 2015 

1. Cedência de instalações à Junta de Freguesia de Lijóa da  antiga EB1/JI para 
desenvolver atividades lúdicas com os idosos da freguesia às quartas-feiras.
2. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
3.  Ratificação do acordo de colaboração celebrado entre o Município de 
Barcelos e Tiago Amadeu F. de Carvalho Ferreira –Lux Produções, que tem 
como objeto estabelecer os termos e condições para a realização do “Reveillon 
2015”, no concelho de Barcelos.
4. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que aprovou 
a atribuição de um subsídio no valor global de 1.000,00 € ao Instituto Politéc-
nico do Cávado e do Ave referente à atribuição do valor unitário de 250,00 
€ a quatro alunos distinguidos com o Prémio de Mérito Escolar no ano letivo 
2013/2014.
5. Ratificação do despacho do Presidente da Câmara Municipal que autorizou 
a prorrogação de acordos de cedência de interesse público de três trabalha-
dores até 31 de dezembro de 2015.
6. Recrutamento de trabalhadora com relação jurídica de emprego por tempo 
indeterminado.
7. Recrutamento de trabalhadora com relação jurídica de emprego por tempo 
indeterminado.
8. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por tem-
po indeterminado.
9. Recrutamento de trabalhadora com relação jurídica de emprego por tempo 
indeterminado.
10.  Ratificação do protocolo para a realização de estágios.
11.  Ratificação de  desafectação de terrenos integrado em RAN – Análise 
de três processos.
12. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal, que 
aprovaram o seguinte: cedência do Salão Nobre ao pianista Nuno Areia para 
gravação musical.
13. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprovaram 
o seguinte: cedência de grades ao Agrupamento de Escolas de Barcelos.
14. Ratificação dos despachos da Vereadora Maria Elisa Braga, que aprovaram 
a cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebra-
do com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as actividades que 
pretendem desenvolver: Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho – 2 actuações 
Companhia de Teatro “A Capoeira”; Freguesia de Roriz – Banda do Galo; Fregue-
sia de Manhente – Grupo de Teatro “O Branselho”; Freguesia de Alheira e Igreja 
Nova – Coro de Câmara de Barcelos; Santa Casa da Misericórdia de Barcelos – 
Coro de Câmara de Barcelos; Associação Amas de Casa – Teatro Popular de Ca-
rapeços; Centro Comunitário Moinhos de Vento – Teatro Popular de Carapeços.

Reunião ordinária do Executivo de 16 de janeiro 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: 9 alunos – Escalão 1 (A) 
– refeição gratuita; 4 alunos – Escalão 2 (B) - comparticipação em 50% refei-
ção. Alunos do ensino pré-escolar: 1 alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Componente de Apoio à Família (CAF)/Atividades de Animação e Apoio à 
Família (AAAF) para o ano letivo 2014/2015 - alteração à listagem inicial. 
3. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que deferiu o 
pedido de passe escolar, para o ano letivo 2014/2015, a uma aluna que fre-
quenta a Escola Secundária de Barcelos.
4.  Atribuição de subsídio no valor de 1.407,00€ à Associação de Pais e En-
carregados de Educação de Negreiros para comparticipação do pagamento 
à tarefeira.
5. Autorização, ao abrigo do protocolo com as corporações dos bombeiros do 
concelho, do transporte de uma munícipe entre a sua residência e o Hospital 
de Braga, reportando-se os efeitos deste apoio a 10 de janeiro de 2015.
6.  Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro que autorizou a 
utilização temporária das referidas instalações às seguintes entidades: Junta 
de Freguesia de Alvelos – utilização das instalações da EB1/JI de Alvelos nos 
dias 27 de dezembro de 2014 e 7 de janeiro de 2015, para instituições da 
freguesia desenvolverem atividades; Associação de Pais do jardim de infância 
da Várzea – utilização das instalações do jardim de infância da Várzea nos dias 
6 e 7 de janeiro, para realizarem os ensaios dos cantares dos Reis; Junta de 
Freguesia de Moure – utilização de uma das salas da EB1 de Moure para o 



    BOLETIM  .  JULHO ' 15    » 7

funcionamento da Barcelos Sénior.
7. Autorização, ao abrigo do protocolo com as corporações dos bombeiros 
do concelho, do transporte de uma munícipe entre Vila Cova e o Hospital de 
Braga, em aditamento ao auxílio já concedido, sendo que este apoio produz 
efeitos a partir de 16 de janeiro de 2015.
8. Pedido de Parecer Prévio para celebração/renovação de contratos de aqui-
sição/prestação de serviços por órgãos e serviços abrangidos pelo âmbito de 
aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 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 aquisição de ser-
viços de “Manutenção de Elevador do Centro Escolar de Barqueiros”. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
10. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de ser-
viços de fornecimento de refeições na EB1 e JI de Rio Covo Sta. Eulália”. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
11. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de Consultoria em Marketing Territorial e Comunicação Pública”. 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 de apoio técnico de som e luz em todas as atividades realizadas no 
Teatro Gil Vicente”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Or-
çamento de Estado 2015).
13. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de poda de árvores de grande porte”. 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 renovação de contrato de aquisição de 
serviços de “Manutenção de Elevador do Jardim de Infância da Silva”. 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 contrato de “aquisição de 
serviços de localização e gestão de 85 viaturas e equipamentos”. 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 renovação de contrato de aquisição de 
serviços de auditoria externa. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento de Estado 2015).
17.  Para conhecimento. Parecer genérico sobre contratos de aquisição de 
serviços. 
18. Emissão de parecer prévio favorável relativamente à celebração dos se-
guintes contratos de prestação de serviços, na modalidade de tarefa: a) Con-
certo da banda Peixe : Avião, pelo valor contratual de 1.500,00€ (mil e qui-
nhentos euros), ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor; b) Concerto com 
vídeo jam pela banda Sensible Soccers, pelo valor contratual de 500,00€ 
(quinhentos euros), valor isento de IVA; c) Filme concerto "White Trash/White 
Heat" pela banda White Haus, pelo valor contratual de 500,00€ ( quinhentos 
euros), valor Isento de IVA; d) Apresentação do evento "Cantares do Reis", pelo 
valor contratual de 600,00€ (seiscentos euros), valor Isento de IVA. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
19. Aprovação do acordo de pagamento de duas prestações e autorização de 
encargos plurianuais na sequência da inspeção tributária, realizada nos anos 
2012 e 2013, em que a empresa Barcelos Futuro, S.A. está confrontada com 
processos de execução fiscal, por falta de pagamento de IVA, cujo valor total 
é da ordem dos 1.300.876,45€.
20. Aprovação de constituições de Fundos de Maneio e ratificação do despa-
cho da utilização antecipada do fundo de maneio.
21. Ratificação do aditamento ao protocolo celebrado entre o Município de Bar-
celos e a Santa Casa da Misericórdia de Barcelos, para a edição da obra “Aponta-
mentos para a História de Barcelos”, de António Miguel da Costa Almeida Ferraz. 
22. Ratificação do acordo de cooperação entre o município de Barcelos e a 
Academia Cultural de Carapeços. 
23. Retificação da proposta de 08 de Junho de 2013, por lapso de escrita, 
nomeadamente a integração no Domínio Privado do Município do Lote 1, do 
Alvará de Loteamento n.º 36/83, sita na Rua da Feiteira, n.º 10, freguesia de 
Abade de Neiva, concelho de Barcelos, nos termos e para os efeitos do dis-
posto na al. qq), do n.º 1, do artigo 33º, do Anexo I, da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação atualizada.
24. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o 
Óquei Clube de Barcelos, que contém uma comparticipação financeira do Mu-
nicípio de Barcelos no valor de 60.000,00€ (sessenta mil euros). Prevê, ainda, 
em caso de apuramento para as provas europeias (Taça CERS), por cada deslo-
cação à sede do clube adversário que se realize fora do território nacional, uma 
comparticipação financeira no valor de 7,500,00€ (sete mil e quinhentos euros). 
25. Atribuição de subsídio no valor de 4.000,00 € ao Grupo Folclórico de 
Barcelinhos como colaboração no pagamento do custo das deslocações ao 
País Basco e à França 
26. Apoio técnico através da elaboração de um estudo e projeto de recuperação 
para a realização de obras de recuperação da igreja paroquial de Couto (S. Tiago). 
27. Atribuição de subsídio no valor de 11.376,45 € à Freguesia de Aldreu 
para reparação dos caminhos da Rua do Rio e da Travessa do Calvário.
28. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Fornelos, 
relativo à 1ª fase das obras da construção de um muro de suporte e pavimen-
tação da Rua das Cavadas.
29. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Fragoso, 
relativo à 1ª fase das obras de alargamento do caminho de Água Levada até 
ao limite de Quintiães.
30. Atribuição de subsídio no valor de 8.051,97 € à Freguesia de Galegos 
Sta Maria para pagamento das obras da Rua da Ponte. 
31. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Lama, 
relativo à 1ª fase das obras de beneficiação da Rua da Igreja, Rua da Fonte 
e Rua da Escola. 
32. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Manhente 
para proceder às obras de drenagem  das águas pluviais no “Bairro da Ângela”.
33. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Pereira 
para proceder ao alargamento da Rua do Divino Salvador. 
34. Atribuição de um subsídio no valor de 11.183,00 € à União de Freguesias 
de Areias de Vilar e Encourados para proceder às obras de beneficiação na 
EB1/JI de Areias de Vilar.
35. Atribuição de um subsídio no valor de 25.000,00 € à União de Freguesias 
de Quintiães e Aguiar, relativo à 1ª fase das obras de alargamento da Rua de 
S. Jorge de Friôfe, em Quintiães .
36. Atribuição de subsídio no valor de 5.000,00 € aos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos para a requalificação do jazigo dos Bombeiros.
37. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Palme Futebol Clube 
para proceder a obras nos balneários do recinto desportivo.
38. Atribuição de subsídio no valor de 3.250,00 € à Paróquia de Tamel S. Pe-
dro Fins para proceder a obras de reparação na Igreja Paroquial que devido a 
infiltrações de água.
39. Atribuição de subsídio no valor de 3.383,80 €, acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor, à Fábrica da Igreja de S. Tiago de Aldreu para proceder a obras 
de reparação no Adro da Igreja.
40. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 €, à Fábrica da Igreja de Sta 
Marinha de Alheira para proceder a obras de reparação na Igreja. 
41. Ratificação do protocolo celebrado com o IPCA – Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave – 1 estágio na área de “Gestão de Atividades Turísticas”. 
42. Ratificação dos despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram: Cedência do espaço da Galeria Municipal de Arte  para a realiza-
ção de uma ação para angariação de fundos – Atleta Joana Ferreira; Cedência 
de um espaço na Escola Bairro 1º de Maio, por um período provável de 90 
dias – Associação Portuguesa dos Veteranos de Guerra.
43. Ratificação dos despachos do Vereador Alexandre Maciel, que aprova-
ram: cedência de uma viatura – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos; 
cedência de uma viatura – Academia de Xadrez de Barcelos; Cedência de 
quinze grades – Comissão Festas Sto Amaro – Campo;   Cedência de uma 
viatura – Empresa Municipal de Desportos de Barcelos; Apoio logístico (jardi-
nagem) – Bombeiros Voluntários de Viatodos.

Reunião ordinária do executivo de 30 de janeiro de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 

Básico: 3 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 6 Alunos – Escalão 2 (B) 
- comparticipação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – 
Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Cedência de instalações da EB1/JI de Negreiros à Associação de Pais de 
Negreiros.
3. Atribuição de subsídio no valor de 1.428,00€ à Associação de Pais de Oli-
veira para comparticipar o pagamento à tarefeira.
4. Atribuição de subsídio, no valor total de 30,000.00€, no Apoio à Habitação 
Social.
5. Apreciação e aprovação dos processos de apoio ao arrendamento habitacional.
6. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
7. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e José Luís do Ro-
sário Vilas Boas - Feira do Fumeiro 2015.
8. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e Select Dreams, Lda. 
9. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a CTB - Compa-
nhia de Teatro de Braga.
10. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho 
de Barcelos.
11. Ratificação da suspensão de procedimentos decorrente da revisão do 
Plano Diretor Municipal de Barcelos.
12. Adesão do Município de Barcelos à ATAHCA – Associação de Desenvolvi-
mento das Terras Altas do Homem, Cávado e Ave.
13. Reconhecimento de interesse Público Municipal para construção por par-
te da empresa Borderbalance, S.A., Lugar de Caride, Freguesia de Carapeços.
14. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de servi-
ços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros. Ar-
tigo 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 contrato de aquisição de servi-
ços de consultoria, apoio e auditorias internas, em matéria de Qualidade, pelo va-
lor contratual de 50.040,00€, ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. Arti-
go 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 dos contratos de “fornecimen-
to contínuo de alojamentos no âmbito dos eventos organizados pelo municí-
pio” pelo valor contratual estimado de 13.000,00€, ao qual é acrescido IVA 
à taxa legal em vigor. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015).
17. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços para a organização do Festival Harmos” pelo valor contratual de 
5.520,00€, o qual é isento de IVA. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 
de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
18. Pedido de parecer prévio para a renovação do contrato com a designação 
“aquisição de serviços de mediação imobiliária para a venda de 6 moradias do 
Loteamento da Malhadoura” pelo valor contratual de 12.420,00€ ao qual é 
acrescido IVA à taxa legal em vigor. 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 de seguros de responsabilidade civil, e acidentes pessoais e de 
saúde, no âmbito dos eventos a realizar pelo Município de Barcelos" pelo valor 
contratual estimado de 8.941,64 € isento de IVA. Artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
20. Pedido de parecer prévio para a celebração dos contratos de “aquisição de 
serviços para fornecimento contínuo de Catering e afins” pelo valor contratual 
estimado de 16.374,00€ ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
21. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “disponibilização 
do software plataforma SIGA – Sistema Integrado de Gestão Escolar”. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
22. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “disponibili-
zação do software da aplicação SGPI – Sistema de Gestão de Performance 
Integrada, solução de suporte ao SIADAP 123” pelo valor contratual estimado 
de 23.900,00acrescido IVA à taxa legal em vigor. 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 celebração de contratos de “aquisição 
de serviços para fornecimento contínuo de refeições no âmbito dos eventos 
organizados pelo Município para o ano 2015” pelo valor contratual estimado 
de 13.500,00€ acrescido IVA à taxa legal em vigor. Artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
24. Adenda ao Protocolo de Cooperação celebrado entre o Município de Bar-
celos e a União de Freguesias de Campo e Tamel (S. Pedro Fins) para a ce-
dência de instalações para o funcionamento do Jardim-de-infância de Campo.
25. Aprovação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
26. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com a 
Associação de Futebol Popular de Barcelos que contém uma comparticipação 
financeira do Município de Barcelos no valor de 95.000,00€.
27. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com 
o Santa Maria Futebol Clube que contém uma comparticipação financeira do 
Município de Barcelos no valor de 40.000,00€.
28. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com 
o Gil Vicente Futebol Clube que contém uma comparticipação financeira do 
Município de Barcelos no valor de 200.000,00€.
29. Aprovação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo com o 
Basquete Clube de Barcelos que contém uma comparticipação financeira do 
Município de Barcelos no valor de 60.000,00€.
30. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação de 
Futebol de Braga tendo por objeto definir os termos e condições da transfe-
rência das verbas destinadas a apoiar o plano de atividades das coletividades 
que solicitaram esse apoio ao Município de Barcelos, sendo o valor estimado, 
tendo por base as inscrições da época anterior, de 110.000,00€.
31. Atribuição de uma compensação no valor de € 1.200,00€ à artesã Júlia 
da Rocha Fernandes, pelas despesas a suportar com a presença na exposição 
de artesanato certificado na Assembleia da República.
32. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Entidade de 
Turismo do Porto e Norte de Portugal com vista à participação na Bolsa de 
Turismo de Lisboa 2015.
33. Apoio técnico à paróquia do Divino Salvador de Campo para proceder à 
realização de obras de “Arranjo do Adro/Centro Cívico da Paróquia”.
34. Atribuição de um subsídio no valor de 10.000,00 € à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Santa Maria de Vila Cova para proceder à realização de obras de 
restauro e recuperação da igreja paroquial.
35. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00 € à paróquia do Divino 
Salvador de Campo para proceder à realização de obras de manutenção na 
residência paroquial. 
36. Atribuição de um subsídio no valor de 3.584,42 € ao CASP - Centro de Apoio 
e Solidariedade da Pousa para proceder à realização de diversos trabalhos no 
jardim das instalações do Centro Social e à colocação de um sistema de rega.
37. Atribuição de um subsídio no valor de 8.000,00 € à Junta de Núcleo de 
Barcelos do Corpo Nacional de Escutas para realizar diversas atividades com 
os seus jovens escuteiros distribuídos pelos 32 Agrupamentos.
38. Atribuição de um subsídio no valor de 6.000,00 € à Associação de Arte-
sãos “Galo” como colaboração nas despesas com o pagamento da renda das 
instalações/sede e na realização das diversas atividades que representam e 
promovem o concelho de Barcelos.
39. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € ao MARCA - Movimento 
Associativo de Recreio, Cultura e Arte.
40. Atribuição de subsídio no valor de 12.075,00 € à Associação Social, Cul-
tural e Recreativa de Alheira. 
41. Atribuição de subsídio no valor de 26.298,60 € à freguesia de Airó para 
proceder às obras de drenagem e pavimentação da Rua do Campo de Futebol.
42. Atribuição de subsídio no valor de 31.530,23 € à freguesia de Alvelos que pre-
tende proceder às obras de alargamento e requalificação da Rua de Santo António. 
43. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à freguesia de Barqueiros 
relativo à 2ª fase da obra da pavimentação da Rua Poços do Linho. 
44. Atribuição de subsídio no valor de 16.686,00 € à freguesia de Fragoso 

para proceder a obras de reparação em diversas ruas.
45. Atribuição de subsídio no valor de 20.636,30 € à freguesia de Rio Covo 
Sta Eugénia para execução da empreitada de “Drenagem de águas pluviais e 
residuais e pavimentação em betuminoso, na Rua José Gomes Alves”
46. Aprovação da Intenção de cessação do Protocolo de Colaboração cele-
brado entre a Câmara Municipal de Barcelos e as Concessionárias a EDP, Por-
tugal Telecom, Portgás, TVCabo e ADB - Águas de Barcelos e aprovar, até à 
entrada em vigor do novo Regulamento, manter em vigor os direitos e deveres 
consagrados no Protocolo de Colaboração vigente.
47. Aprovar minuta do contrato de comodato a outorgar entre o Município de 
Barcelos e a Junta de Freguesia de Fornelos. 
48. Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, sita 
no Loteamento do Sardoal, freguesia de Abade de Neiva.
49. Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, sita 
na Rua do Cardoso, freguesia de Moure.
50. Cedência da sucata, à exceção dos veículos, existente no Parque de Via-
turas do Município, à Associação Perelhal Solidário. 
51. Ratificação de Despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram: - Cedência de 21 galos cantadores – Grupos Folclóricos participantes 
no “Cantar dos Reis” (Teatro Gil Vicente); - Cedência do Auditório da Biblioteca Mu-
nicipal – Associação Cultural e Recreativa de Roriz; - Cedência do Auditório da Câ-
mara Municipal – Confederação doa Agricultores de Portugal; - Utilização do Pa-
vilhão Municipal – Clube Português de Coleccionadores de Objectos Escutistas; 
- Cedência do Pavilhão Municipal – Clube Cávado Patinagem Artística; - Cedência 
do Auditório Municipal – Arciprestado de Barcelos; - Cedência do espaço da ca-
fetaria da Galeria Municipal de Arte – PCP Barcelos; - Cedência de uma viatura 
– Grupo Desportivo e Cultural dos Trabalhadores do Município de Barcelos; - Ce-
dência do Teatro Gil Vicente – Oficina de Teatro da Universidade Barcelos Sénior.
52. Ratificação de Despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram: 
- Apoio logístico para a realização do “BTT Trilho dos Moinhos” – Amigos da 
Montanha; - Apoio logístico para a realização do “Trail Alvelos AM” – Amigos 
da Montanha; - Poda de árvores no escadório de S. Brás – Confraria de S. Brás 
de Barcelinhos; - Colaboração na desmontagem da árvore de Natal – Agru-
pamento de Escolas Gonçalo Nunes; - Colaboração no abate de árvores de 
grande porte – Instituto S. João de Deus; - Cedência de 50 grades – Mais Ju-
ventude-Associação Jovens de Alvelos; - Cedência de grades – Agrupamento 
de Escolas Gonçalo Nunes; - Apoio no transporte de material processual de 
Barcelos para Braga – Tribunal Judicial de Barcelos; - Colaboração no abate de 
uma árvore – Fábrica da Igreja Paroquial S. Mamede de Arcozelo.
53. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprova-
ram a oferta de 50 give-aways e 4 galos médios, aos alunos e professores 
estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho.
54. Ratificação de Despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram: a 
cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Colaboração celebrado 
com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades que preten-
dem desenvolver: - Freguesia de Areias S. Vicente – Rancho Folclórico de Santa 
Eulália de Oliveira; - Associação de Pais do Jardim-de-infância de Alvito – Grupo 
Etnográfico de Danças e Cantares da Associação Desportiva e Cultural de Gil-
monde; - Associação Clube Moto Galos de Barcelos – Banda de Oliveira; - Fre-
guesia de Tamel S. Veríssimo – Grupo Magistroi; - Paróquia de Santa Maria Maior 
de Barcelos – Coro de Câmara de Barcelos; - Círculo Católico de Barcelos (Partici-
pação no Programa “Sabe ou Não Sabe”) – Banda do Galo; - União de Freguesias 
de Milhazes, Vilar de Figos e Faria – Grupo Folclórico da Casa do Povo de Martim; 
Cedência do Teatro Gil Vicente – Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos.
55. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.

Reunião ordinária do executivo de 13 de fevereiro de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 8 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 4 Alunos – Escalão 2 (B) 
- comparticipação em 50% refeição; Alunos do ensino pré-escolar: 5 Alunos – 
Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Ratificação do despacho da Vereadora Armandina Saleiro, que deferiu o pe-
dido de passe escolar, para o ano lectivo 2014/2015 a aluno que frequenta a 
Escola Secundária de Barcelos.
3. Cedência de instalações do Centro Escolar à Associação de Pais de Viato-
dos durante o ano letivo de 2014/2015.
4. Cedência de instalações à Associação de Pais do jardim de infância de Fragoso.
5. Atribuição de subsídio no valor de 500,00€ ao Agrupamento de Escolas 
Gonçalo Nunes para apetrechamento de uma sala de Jardim de Infância do 
Centro Escolar António Fogaça.
6. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Carapeços no valor de 
2.500,00€ para comparticipar nas despesas do transporte dos alunos de 
Tamel S. Pedro Fins que frequentam a EB1/JI de Carapeços.
7. Atribuição de subsídio para atividades extracurriculares ao Agrupamento 
de Escolas Gonçalo Nunes – 310,00€ para comparticipar nas despesas do 
transporte dos alunos para o XI Campeonato Nacional de Jogos de Matemáti-
ca, que se realiza em Vila Real, no dia 6 de Março; - Agrupamento de Escolas 
de Fragoso – atribuição de um subsídio no valor de 150,00€ para compartici-
par nas despesas da deslocação dos alunos dos Cursos Vocacionais à Funda-
ção Primavera, em Braga, e à Escola Secundária Alberto Sampaio.
8. Apreciação e votação do Relatório Final do Processo Disciplinar n.º 1/2014. 
9. Apreciação e aprovação de processos ao Apoio ao Arrendamento Habitacional.
10. Apreciação e aprovação das listas nominativas para a atribuição de Bol-
sas de Estudo no ano lectivo 2014/2015.
11. Ratificação de protocolo de colaboração celebrado entre o Conselho Na-
cional para a Promoção do Voluntariado.
12. Ratificação do acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e a  
Associação Cultural Motocavaquinhos.
13. Atribuição de subsídio no valor de 1.300,00€ ao Agrupamento de Esco-
las Rosa Ramalho destinado a cobrir despesas relacionadas com o transporte.
14. Atribuição de um subsídio no valor de 3.000,00€ ao Arciprestado de Barcelos.
15. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00€ à Comissão da Procissão 
do Senhor dos Passos da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos..
16. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Bypower Tuning Lda.
17. Ratificação do Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e 
o Centro Social da Paróquia de Arcozelo.
18. Protocolo de Colaboração com a DGESTE para o fornecimento de refei-
ções aos alunos das EB1 de Manhente, EB1 de Fragoso, EB1 de Aldreu, JI de 
Aldreu, JI de Fragoso e Centro Escolar de Lijó.
19. Aprovação da ficha de contratualização e nomeação do técnico represen-
tante do Município para a parceria com o Núcleo Local de Inserção.
20. Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de “aquisição de 
serviços de publicidade institucional (ação informativa e publicitária)”. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
21. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de “aquisição de 
serviços de mão de obra especializada, para reparações correntes das viatu-
ras que integram a frota automóvel do Município”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
22. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de manutenção do Sistema Solar Térmico do Albergue de Peregrinos 
em Tamel S. Pedro Fins”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezem-
bro (Orçamento de Estado 2015).
23. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de ser-
viços de combate à vespa velutina ou asiática no concelho de Barcelos”. Artigo 
75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
24. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de prestação de ser-
viços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 €. Arti-
go 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
25. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de manutenção de equipamentos de extinção de incêndios em edi-
fícios e escolas do Município. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento de Estado 2015).
26. Reconhecimento de interesse Público Municipal para construção de um 
equipamento destinado a alojamento de jovens em programas de mobilidade 
internacional da Associação Intercultural Amigos da Mobilidade, no Lugar do 
Jardim, da União de Freguesias de Gamil e Midões.
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27. Apreciação e aprovação da atribuição de apoio técnico à Juventude Cul-
tural e Recreativa de Perelhal. 
28. Ratificação do despacho que autorizou a cedência de apoio técnico solicitado 
pelo Núcleo Desportivo “Os Andorinhas” para a construção de um “campo de fu-
tebol de 7” no complexo desportivo do clube Núcleo Desportivo “Os Andorinhas”. 
29. Oferta de lenha à APACI – Associação de Pais e Amigos das Crianças 
Inadaptadas.
30. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à União de Freguesias de 
Durrães e Tregosa, relativos à 1ª fase da obra de requalificação no edifício da 
Sede de Junta, em Durrães. 
31. Atribuição de subsídio no valor de 10.885,09€ Freguesia de Moure para 
proceder às obras de pavimentação na Rua Quinta de Passos
32. Atribuição de subsídio no valor de 17.500,00 € à Freguesia de Remelhe 
relativo às obras de reparação na E.M. 505. 
33.Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Panque, 
correspondente à 1ª fase da obra de pavimentação da “Travessa de Quetome”.
34. Atribuição de subsídio no valor de 26.425,80 € à Freguesia de Palme 
para  proceder a obras de alargamento e pavimentação da Rua da Lage.
35. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Freguesia de Balugães 
para proceder  a obras repavimentação da Rua 25 de Abril.
36. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Arcozelo 
para  proceder a obras de drenagem de águas pluviais na Rua da Igreja. 
37. Atribuição de subsídio no valor de 6.000,00 € à Tertúlia Barcelense para 
desenvolvimento dos projetos.
38. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Paróquia de Santa Maria 
Maior de Barcelos para  proceder a obras de recuperação na residência paroquial.
39.  Atribuição de subsídio no valor de 8.850,00 € para mandar efectuar a 
poda das árvores à Confraria de Nossa Senhora da Franqueira.
40. Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Fábrica da Igreja Paro-
quial de Tamel S. Veríssimo, relativo à 1ª fase obras de pavimentação da zona 
envolvente à Igreja e Cemitério. 
41. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € Paróquia de Santa Maria 
de Góios para proceder a obras de restauro na residência paroquial.
42. Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € aos Amigos da Montanha 
- Associação de Montanhismo de Barcelinhos pela trabalho efetuado na  lim-
peza das paredes laterais da Ponte Medieval
43. Regulamentos dos Concursos no âmbito do Plano de Atividades de 
Educação Ambiental 2014/2015 - Regulamento do Concurso “Canteiro de 
Aromáticas”; Regulamento do Projeto “Compostagem”; Regulamento do Con-
curso “Energias Renováveis”; Regulamento do Concurso de Fotografia “Patri-
mónio Ambiental de Barcelos”; Regulamento do Projeto “Desfile Ecológico”.
44. Aprovação do projeto da 3ª alteração ao Regulamento da Urbanização 
e da Edificação do Município de Barcelos e submetê-lo a discussão pública, 
aberta a todos os cidadãos, para recolha de sugestões, através da publicação 
na 2ª série do Diário da República.
45. Aprovação do projeto da 3ª alteração ao Regulamento de Taxas pela Rea-
lização de Infraestruturas Urbanísticas e Obras de Edificação do Município de 
Barcelos e submetê-lo a discussão pública, aberta a todos os cidadãos, para 
recolha de sugestões, através da publicação na 2ª série do Diário da República.
46. Atribuição de comparticipação financeira à Empresa Municipal de Des-
portos de Barcelos no valor de 300.000,00€.
47. Ratificação de Despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram: - Cedência do Auditório Municipal, de 6 galos médios e 6 livros “Os ca-
minhos de Santiago” – Arciprestado de Barcelos – Semana Bíblica; - Cedência do 
Auditório Municipal, meios técnicos e coffee-breaks, para o Seminário “Medicina 
Dentária” – João Pimenta, Lda; - Cedência do Salão Nobre do Município – Grupo 
Coral Polifónico da Franqueira; - Cedência de transporte em autocarro de trinta 
lugares para participação no Programa “O Preço Certo” e um galo médio – Domin-
gos Anjos Peixoto; - Disponibilização de cinco peças de artesanato (minhotas) e 
um bilhete alfa entre Braga e Lisboa – Encontro de Voluntariado – Casa de Saúde 
S. José; - Disponibilização de um galo tamanho grande e vinte give-aways – Óquei 
Clube de Barcelos; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Barcelos 
Sénior; - Disponibilização de um galo – Seminário Fundos Comunitários para o 
Turismo”; - Cedência do Teatro Gil Vicente – Escola Básica António Fogaça. 
48. Ratificação de Despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovam: - 
Empréstimo de contentores e duas viaturas para o evento: “Meia Maratona de 
Barcelos – Amigos da Montanha; - Empréstimo de 20 caixotes de lixo em plásti-
co e recolha para as festividades da Feira da Isabelinha – Associação Cultural e 
Recreativa da  Feira da Isabelinha;  - Poda e abate de árvores – Agrupamento de 
Escolas Gonçalo Nunes; - Cedência de vasos e grades – Associação Cultural e 
Recreativa da Feira da Isabelinha; - Cedência de caixotes para o recinto da Feira 
e limpeza do recinto - Associação Cultural e Recreativa da Feira da Isabelinha; 
- Empréstimo de vasos para a cerimónia de tomada de posse – Santa Casa da 
Misericórdia de Barcelos; - Cedência de uma viatura para participação em tor-
neio – Academia de Xadrez de Barcelos; - Reposição de cento e cinquenta litros 
de gasóleo para o camião do Champimóvel que esteve estacionado no Parque 
da Cidade, por motivo de roubo (Registo 73.659/14); - Cedência de um carrinho 
de pedais de 4 lugares para o desfile de Carnaval – Associação Etnográfica de 
Santa Maria de Gilmonde; - Poda de árvores e limpeza das folhas no jardim do 
Centro Infantil de Barcelos – Santa Casa da Misericórdia de Barcelos. 
49. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovam: 
- 75 give-aways e 5 galos médios, para oferta aos alunos e professores es-
trangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho no dia 5 de 
fevereiro de 2015 (registos 5639/15); - 1 give-away; 1 livro “Caminho Portu-
guês de Santiago” e uma Minhota Média, para oferta à Conselheira Nacional 
para a Promoção do Voluntariado (registos 5253/15); - 10 livros da obra “Ca-
minho Português de Santiago” e 5 da obra “Sargento Mor de Vilar” para oferta 
a entidades/instituições externas ao Município (registo 1529/15).
50. Ratificação de Despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovam: 
- Cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Colaboração cele-
brado com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as atividades 
que pretendem desenvolver: - Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes – “A 
Capoeira - Companhia de Teatro de Barcelos; - Círculo católico de Operários 
– Banda do Galo; - Casa do Povo de Milhazes – Teatro Popular de Carapeços; 
- Carnaval 2015 – ARCA – Associação Recreativa e Cultural de Arcozelo; - Se-
mana Gastronómica “O Galo” – Grupo Cultural e Etnográfico de Aldreu e Grupo 
de Danças e Cantares de Barcelos.

Reunião ordinária do Executivo de 27 de fevereiro de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 17 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1 aluno – escalão 2 (B) - 
comparticipação em 50% refeição; e a alunos do ensino pré-escolar: 4 alunos 
– escalão 1 (A) – refeição gratuita
2. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barce-
los e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
3. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-
celos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos. 
4. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barce-
los e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos.
5.  Oferta de dois exemplares do livro “Caminho Português de Santiago” e dois 
galos médios aos escritores  Luísa Ducla Soares e Daniel Completo pelas ati-
vidades desenvolvidas no concelho.
6. Transporte em ambulância de cidadão da Lama entre a sua residência e o 
Hospital de Braga, sendo este serviço prestado pelos Bombeiros Voluntários 
de Barcelos.
7. Transporte em ambulância de cidadã de Vila Boa entre a sua residência e 
os Hospitais de Braga e Porto, sendo este serviço prestado pelos Bombeiros 
Voluntários de Barcelos.
8. Transporte em ambulância de cidadã de Bastuço Sto Estevão entre a sua 
residência e o Hospital de Braga, sendo este serviço prestado pelos Bombei-
ros Voluntários de Barcelinhos.
9. Apoio à Habitação Social – Atribuição de subsídio.
10. Retirado 
11. Atribuição de subsídio no valor de 144€ à União de Freguesias de Car-
reira e Fonte Coberta para pagamento a tarefeira/auxiliar da ação educativa.
12. Atribuição de subsídio no valor de 4.030,00€ à Associação de Pais do 
Centro Escolar António Fogaça para comparticipar nas despesas do paga-
mento às tarefeiras.

13. Atribuição de subsídio  no valor de 3.000,00€ à Associação Humanitária 
de Rio Covo Santa Eugénia para comparticipar nas despesas com a contra-
tação de um técnico.
14. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00€ ao Agrupamento de Es-
colas de Fragoso para comparticipar o pagamento das despesas do consumo 
do gás, luz e água.
15. Atribuição de subsídio no valor de 240,00€ à Associação de Pais do 
Agrupamento de Escolas Rosa Ramalho para realizar uma ação de formação 
para professores.
16. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a “Hospitalagro – 
Produção e Comercialização de Produtos Agrícolas e Pecuários”.
17. Atribuição de subsídio à Junta de Freguesia de Martim no valor de 
8.560,68€ para pagamento do aluguer dos monoblocos.
18. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
19. Autorização para a Participação do Município de Barcelos na Confraria 
do Vinho Verde.
20. Atribuição de subsídio no valor de 4.500,00 €, à Freguesia de Aborim para  
proceder à reconstrução de um muro de suporte na Rua Nossa Senhora de Fátima. 
21. Atribuição de subsídio  no valor de 20.500,00 €, à Freguesia de Aborim  
para aquisição do edifício onde funciona a sede de Junta. 
22. Atribuição de subsídio  no valor de 14.036,52 €, à Freguesia de Alvelos 
proceder à pavimentação da Rua João Paulo II. 
23. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 €, à Freguesia de Gilmonde 
para proceder à requalificação da rede viária da freguesia. 
24. Atribuição de subsídio no valor de 13.665,60 €, à Freguesia de Moure, cor-
respondente à última fase da obra da pavimentação da Rua Senhor da Agonia.
25. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 €, à Freguesia de Balugães, 
correspondente à 1ª fase das obras de um talude na Rua 15 de Agosto.
26. Atribuição de subsídio no valor de 25.806,76 €, à Freguesia de Paradela 
para proceder à construção de uma ponte sobre o Ribeiro do Quelho, localiza-
do na Rua do Quelho. 
27. Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 €, à Freguesia de Roriz, 
correspondente a 50% do custo total das obras de remodelação no cemitério.
28. Atribuição de subsídio  no valor de 25.000,00 €, à Freguesia de Tamel 
S. Veríssimo, correspondente à 1ª fase da obra de requalificação na Rua do 
Cávado e na Rua do Futuro.
29. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00 € à Freguesia de Várzea 
como colaboração à Feira Franca de S. Bento. 
30. Atribuição de subsídio no valor de 20.572,91 €, à freguesia de Ucha, 
correspondente à última fase das obras.
31. Atribuição de subsídio no valor de 9.820,00 € à Junta de Freguesia da 
Silva para pagamento do serviço prestado pelas tarefeiras.
32.  Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € ao Grupo Shallon da Comu-
nidade dos Capuchinhos de Santo António para desenvolvimento de atividades.
33. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 €, à Associação Acidente 
Vascular Cerebral relativo à 2ª fase das obras.
34.  Atribuição de subsídio no valor de 10.900,00 € ao Académico Futebol 
Clube de Martim para proceder a obras de manutenção e conservação do 
espaço desportivo.
35. Corpo Nacional de Escutas – Agrupamento de Escuteiros de Silveiros. 
Atribuição de subsídio no valor de 1.000,00 € ao Agrupamento de Escuteiros 
de Silveiros  para organização do “XIII Arraial do Cruzeiro”. 
36. Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00 € à Paróquia de Roriz (S. 
Miguel) para  despesas com a festividade religiosa da  “Procissão dos Passos”. 
37. Atribuição de subsídio no valor de 6.334,50 € ao  Grupo Desportivo de 
Creixomil para  proceder a obras urgentes de melhoramentos nas suas insta-
lações desportivas.
38. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Núcleo de Campo da 
Cruz Vermelha Portuguesa para proceder à aquisição de uma nova viatura de 
socorro (emergência). 
39. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € à Real Irmandade do Se-
nhor Bom Jesus da Cruz para despesas com a realização e apresentação dos 
“Tapetes de Flores Naturais” no Templo do Senhor Bom Jesus da Cruz.
40. Recrutamento de trabalhadores com relação jurídica de emprego por 
tempo indeterminado.
41. Oferta de 2000 Give-Aways com Lenda do Galo à Eurotox para promoção 
do Concelho num Congresso de Toxicologia  22 a 26 de março de 2015, em 
San Diego, nos Estados Unidos. 
42. Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição de servi-
ços nas modalidades de tarefa e avença, cujo valor seja inferior a 5.000 Euros Arti-
go 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015).
43. Reconhecimento de Interesse Público Municipal para a construção de um 
edifício destinado a indústria pela Empresa BECRI – Malhas e Confeções, S.A. 
no Lugar de Souto das Freiras, Freguesia de Alvelos.
44. Protocolo de Colaboração com a Faculdade de Ciências de Nutrição e Ali-
mentação da Universidade do Porto para a realização de estágios.  
45. Ratificação de Despachos do Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram o seguinte: - Oferta de um galo e despesas de alojamento relativas 
à “Representação do Município de Barcelos na Gala Cidade Europeia do Vinho, 
que se realizou em Reguengos de Monsaraz; - Disponibilização de material para 
oferta em representação do Município (galos e monografias; -  Disponibilização 
de uma peça de artesanato – Exposição de Pintura de Roberto Chichorro; - Ce-
dência do Auditório da Biblioteca Municipal – Aluna da Escola Profitecla; - Dis-
ponibilização de 100 fascículos da série “Artes e ofícios tradicionais de Barce-
los” para os visitantes – Associação de Artesãos de Barcelos; - Disponibilização 
de 3 peças de artesanato – Conferencistas convidados para a Semana Bíblica 
– Arciprestado de Barcelos; - Oferta de 15 galos médios e despesas de aloja-
mento relativas à “Representação do Município de Barcelos na BTL; - Cedência 
do espaço exterior da Central de Camionagem – Centro Ciclista de Barcelos; 
- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Barcelos Sénior.
46. Ratificação de Despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram 
o seguinte: - Cedência de seis árvores de sombra – Fábrica da Igreja Paroquial 
de Silveiros; - Cedência de grades – Centro Ciclista de Barcelos.
47. Ratificação de Despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que aprovaram 
o seguinte: cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de Colabo-
ração celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram para as 
atividades que pretendem desenvolver: - União de Freguesias de Milhazes 
Vilar de Figos e faria – Grupo de Teatro de Carapeços; - Evento “Ciclo de Teatro 
Popular de Barcelos”:  Os Pioneiros da Ucha, TPC de Carapeços, Teatro Neiva, 
O Branselho da Ucha, Amigos do Pato, Tom de Festa, Amadores de Balugães, 
Oficina de Teatro AVAI, Teatro Experimental dos Feitos.
48. Informação a prestar pelo Sr. Presidente da Câmara.

Reunião ordinária do Executivo de 13 de março de 2015

1. Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico: 2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita; 1 Alunos – Escalão 2 (B) - 
comparticipação em 50% do valor da refeição; e alunos do ensino pré-escolar:  
2 Alunos – Escalão 1 (A) – refeição gratuita.
2. Atribuição de subsídio para atividades extracurriculares às seguintes esco-
las: - Escola Secundária/3 de Barcelinhos – atribuição de um subsídio no valor 
de 5.000,00€, para comparticipar nas despesas das iniciativas previstas no 
Plano Anual de Atividades; - Agrupamento de Escolas de Barcelos – atribuição 
de um subsídio no valor de 8.000,00€, para comparticipar nas despesas das 
iniciativas previstas no Plano Anual de Atividades;  - Agrupamento de Escolas 
Alcaides de Faria – atribuição de um subsídio no valor de 8.000,00€, para com-
participar nas despesas das iniciativas previstas no Plano Anual de Atividades.
3. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-
celos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
4. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barce-
los e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
5. Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Barce-
los e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos.
6. Atribuição de subsídio a munícipe para apoio à Habitação Social. 
7. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Intervenção 

– Associação para a Promoção e Divulgação Cultural.
8. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União de Fre-
guesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para a 
realização do evento “Festa das Cruzes 2015”.
9. Regulamento do Concurso “Barcelos Florido 2015”.
10. Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Círculo Católico de 
Operários de Barcelos, com vista à animação da Semana Gastronómica do Galo.
11. Cedência da mascote do Galo de Barcelos à ACT - Escola de Atores.
12.  Aprovação da toponímia: atribuir o nome de Ponte de Santiago à Ponte 
Medieval sobre o Rio Cávado entre Barcelos e Barcelinhos, tendo em vista 
o reforço da centralidade deste Município no Espaço Jacobeu; atribuição do 
topónimo Rua Industrial de Cruto, com início na Rua de Cruto e fim na Rua do 
Rio, na freguesia de Ucha.
13. Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho 
de Barcelos. Pagamento do primeiro trimestre de 2015.
14. Ratificação do Protocolo de Colaboração para a realização de estágios com 
vista a acolher jovens estagiários: - Escola Básica Gonçalo Nunes – Área de flori-
cultura e jardinagem – 4 alunos e área de Artes e Tecnologias - 2 alunos; - Institu-
to Emprego e Formação Profissional de Viana do Castelo – Curso de Técnico(a) 
de Turismo, Ambiente e Rural – 1 aluno; - Escola Secundária Alcaides de Faria 
– Curso Profissional de Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informá-
ticos – 2 alunos; - Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Lamego – Instituto 
Politécnico de Viseu – Licenciatura em Serviço Social – 1 aluno. 
15. Apoio técnico para proceder à realização de obras para solucionar o pro-
blema da degradação dos balneários do campo de jogos da União Cultural e 
Recreativa de Aborim.
16. Apoio técnico para elaboração dos projetos necessários para a legalização 
do complexo desportivo da Associação Cultural e Desportiva de Carapeços.
17. Associação Humanitária Habitat. Apoio técnico na elaboração de projetos 
para construção de habitações de famílias carenciadas de Barcelos.
18. IV Barcelos Mini Cup Páscoa Traquinas e IV Barcelos Mini Cup Páscoa 
Petizes. Aprovação dos respetivos Regulamentos Gerais. 
19. “Ferias Desportivas 2015”. Apreciação e aprovação do respetivo Regu-
lamento Geral.
20.  Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e os Ranchos Fol-
clóricos Federados do Concelho.
21. Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e os Ranchos Fol-
clóricos do Concelho.
22.  Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e Associações 
Culturais do Concelho: Associação de Colecionismo de Barcelos; Grupo Coral 
Magistroi; Conservatório de Música de Barcelos; Associação Zoom; Banda 
Musical de Oliveira.
23.  Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à União de Freguesias de 
Tamel Sta Leocádia e Vilar do Monte para proceder à Pavimentação da Rua e 
Travessa da Ribeira de Antas, Vilar do Monte. 
24.  Atribuição de um subsídio no valor de 55.000,00 € à União de Fregue-
sias de Alheira e Igreja Nova para aquisição do terreno
25. Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à Junta de Freguesia de 
Rio Covo Sta Eugénia para a ampliação do cemitério.
26.  Atribuição de subsídio no valor de 13.000,00 € à Junta de Freguesia de Areias 
S. Vicente para a execução de obras de alargamentos em ruas da freguesia. 
27. Atribuição de subsídio no valor de 1.500,00 € à Santa Casa da Misericórdia 
de Barcelos como colaboração na realização da Procissão de Endoenças 2015.
28. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Casa do Povo de Alvito 
para  aquisição de uma viatura. 
29. Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € ao Centro Social de Cul-
tura e Recreio da Silva para  aquisição de uma viatura. 
30. Atribuição de subsídio no valor de 2.500,00 € ao Grupo Desportivo 
Águas Santas para proceder a obras de melhoramento do recinto desportivo
31. Atribuição de subsídio no valor de 8.000,00 € ao Centro Social e Paro-
quial de Tregosa para  atividades. 
32. Atribuição de subsídio no valor de 12.000,00 € ao Clube de Futebol “Os 
Ceramistas” para  obras de vedação do parque desportivo.
33. Atribuição de subsídio no valor de 1.700,00 € à Associação Barcelense 
Monumento Combatentes do Ultramar para o “monumento/estátua” aos Com-
batentes do Ultramar.
34. 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, de: a) Afinação do Piano da Biblioteca Municipal de Barcelos para Co-
memoração do Dia Mundial da Poesia, pelo valor contratual de 100,00€ (cem 
euros), ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor; b) Concerto do artista 
JP Simões no Teatro Gil Vicente dia 4 de abril de 2015, pelo valor contratual 
de 1.500,00€ (mil quinhentos e cinquenta euros), ao qual é acrescido IVA à 
taxa legal em vigor; c) Realização e edição de 10 fotografias para integrar o 
catálogo da Exposição de Rogério Timóteo, pelo valor contratual de 220,00€ 
(duzentos e vinte euros), ao qual é acrescido IVA à taxa legal em vigor. 
35. Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de seguros de transporte, incêndio, furto e roubo de obras de arte, 
pintura, escultura, entre outras, no âmbito de exposições a realizar pelo Muni-
cípio de Barcelos pelo valor contratual de 6.256,00 Euros, valor isento de IVA. 
36. Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2015/2016.
37. Revisão de Preços Definitiva – Requalificação das EM 505-3 e EM 570 en-
tre Viatodos, Grimancelos e Igreja de Minhotães que apresenta um saldo a favor 
do Município no valor de 18.704,83 €, acrescido do IVA à taxa legal em vigor.
38. Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a E.P. Estradas 
de Portugal.
39. Ratificação de despachos do Vice-Presidente da Câmara Municipal que 
aprovaram o seguinte: - Disponibilização de 3 peças de artesanato (galos mé-
dios) e 6 livros “Caminho Português de Santiago, de Carlos Basto”– Conferen-
cistas convidados para a Semana Bíblica – Arciprestado de Barcelos; - Dispo-
nibilização de 5 galos médios – Rotaract Club de Barcelos; - Disponibilização 
de 7 galos médios – IPCA; - Disponibilização de 1 peça de artesanato (Figura-
do de Barcelos); - Cedência do Pavilhão Municipal – Bombeiros Voluntários de 
Barcelinhos; - Cedência da sala de exposições da Casa da Juventude  - APACI; 
- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Associação Barcelense de 
Fibromialgia; - Cedência do Auditório da Casa da Juventude – Medicalmédia;  
- Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – Conservatório de Música de 
Barcelos; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal – STAL.
40. Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram o 
seguinte: - Cedência de uma carrinha para o transporte de atletas – Empresa 
Municipal de Desportos de Barcelos; - Cedência de uma carrinha para o trans-
porte de “Pioneiros” – Corpo Nacional de Escutas; - Cedência de uma carrinha 
para o transporte de atletas – Academia de Xadrez de Barcelos.
41. Ratificação de despacho do Vereador Carlos Brito que aprovou o seguinte: 
- Disponibilização de 15 plintos para exposição – artesã Conceição Sapateiro.
42. Ratificação de Despachos da Vereadora Armandina Saleiro que aprovou 
o seguinte:-  250 give-aways e 10 galos médios, para oferta aos alunos e pro-
fessores estrangeiros que foram recebidos no Edifício dos Paços do Concelho 
no dia 27 de fevereiro de 2015; -  5 give-aways; 1 livro “Caminho Português de 
Santiago” e um Galo Médio para ceder a um grupo de alunos a Escola Secun-
dária de Barcelos que vão ser recebidos na Capitania de Lisboa. 
43. Ratificação de despachos da Vereadora Maria Elisa Braga que apro-
varam o seguinte: Cedência de grupos culturais, no âmbito do Protocolo de 
Colaboração celebrado com os mesmos, às instituições que os solicitaram 
para as actividades que pretendem desenvolver: - Freguesia de Macieira de 
Rates – Grupo Coral Magistroi; - Freguesia de Adães – Rancho Folclórico do 
Centro Social Aguiar; - Escola Secundária de Barcelinhos – Banda Plástica de 
Barcelos; - Escola Básica de Arcozelo – “A Capoeira”-Companhia de Teatro de 
Barcelos; e cedência de 200 CD’s à Banda Musical de Oliveira para efetuar 
gravações do segundo CD.

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


