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s números não mentem e a Primeira Grande Roma-
ria do Minho, a Festa das Cruzes, contribuiu, indis-
cutivelmente, para a agitação e dinamização do 

concelho de Barcelos, as ruas da cidade, as lojas, os cafés, os 
restaurantes e os espaços culturais estiveram sempre cheios 
de gente vinda de todos os cantos do país e do mundo.

Em termos de hotelaria e turismo no espaço rural, as 
unidades de alojamento de todo o concelho registaram, em todos os dias da Festa, uma média de ocupação na ordem 
dos 100%, havendo ainda registo de taxas de ocupação acima da média em concelhos vizinhos em virtude do evento.

Este facto é também visível, desde logo, pela afluência de público nos espaços de amostragem do Município no 
centro da cidade, como foi o caso do Posto de Turismo e Torre Medieval, que em conjunto receberam mais de 10.000 
visitantes no período festivo de 22 de abril a 3 de maio, números que relativamente a igual período de 2015 mostram 
um evolução na ordem dos 30%.

Temos consciência que este sucesso se deve à dedicação, ao trabalho árduo e ao sentimento de orgulho que a so-
ciedade civil do nosso concelho tem por esta Grande Romaria. A Festa das Cruzes é, tal como o seu símbolo - O Galo 
de Barcelos, uma Festa do Mundo, porque vocês - associações, grupos culturais e recreativos e juntas de freguesia, 
assim o permitem. A todos os envolvidos quero agradecer, um obrigado amigo, pelo compromisso e pela dedicação 
que ofereceram a estas e outras festas do nosso concelho, ao município e aos barcelenses. 

Quero ainda agradecer-vos o voto de confiança que me deram e dizer-vos que continuarei a trabalhar para que 
Barcelos e os barcelenses tenham uma vida melhor. Estamos no bom caminho e os próximos meses serão de traba-
lho em prol do desenvolvimento do concelho. São muitos os projetos que vão arrancar: a requalificação do Mercado 
Municipal, a intervenção em espaços públicos degradados, a construção da tão desejada ecovia, entre muitos outros. 
Dou-lhes a minha palavra de que Barcelos será um dos melhores concelhos para viver, trabalhar e visitar. Peço-vos 
simplesmente serenidade e, como diz o povo na sua sabedoria, nem tudo o que parece é... e nem tudo que reluz é 
ouro. Nós estamos a trabalhar em vosso nome com o rigor, a responsabilidade e a serenidade que todos merecem.

0

QUANDO AS TRADIÇÕES

Durante 12 dias a cidade encheu-se de cor, alegria 

e boa disposição. A Festa das Cruzes 2016 vai ficar 

gravada na memória de todos aqueles que visitaram 

Barcelos e que nela participaram. Foram mais de 

700 mil pessoas, oriundas de diferentes países, que 

passaram em Barcelos, entre 22 de abril e 3 de maio, 

para celebrar esta grande festa. 

DESENVOLVIMENTO LOCAL
SÃO O MOTOR DE
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FESTA DAS CRUZES

A Procissão da Invenção da Santa Cruz, no dia 3 de maio, feriado municipal, 
celebra o Milagre das Cruzes e marcou o fim da grande romaria com um im-
ponente desfile de 89 cruzes das paróquias do concelho pelas ruas do cen-
tro histórico. O cortejo religioso deste ano ficou especialmente marcado pela 
apresentação dos 12 volumes, revestidos a estanho, da Bíblia manuscrita de 
Barcelos. O manuscrito do livro sagrado foi redigido por 707 pessoas, prove-
nientes de várias paróquias, ao longo de sete anos, e divide-se em nove volu-
mes do Antigo Testamento e três volumes do Novo Testamento. 

RESPEITAR A HISTÓRIA DOS 
BARCELENSES É O SEGREDO DO 
SUCESSO DA FESTA DAS CRUZES

Uma arte única que exige minúcia, rigor e de-
dicação para que as pétalas se transformem 
em verdadeiras obras de arte. Os tapetes de 
pétalas na Igreja do Senhor da Cruz acen-
tuam a vertente religiosa desta grande festa e 
são um ponto de passagem obrigatória para 
quem visita Barcelos durante as festividades. 

UMA TRADIÇÃO 
QUE SE MANTÉM VIVA  
E QUE SE FORTALECE  
DE ANO PARA ANO

“A Bíblia Manuscrita de Barcelos vem assim enriquecer o 
património da igreja e do próprio concelho de Barcelos”, 

Miguel Costa Gomes



Esperado com expectativa, o arraial “Bamos às 
Cruzes” foi uma das grandes novidades da Festa 
da Cruzes. A sua primeira edição foi um sucesso 
e este arraial manteve a raiz destinada aos mais 
jovens e conseguiu este ano apresentar um car-
taz para todas as idades e gostos. A qualidade 
apresentada nesta iniciativa é indiscutível e fica 
comprovada pelos milhares que por lá passaram.  
A Alameda das Barrocas recebeu uma oferta mu-
sical de excelência e variada, desde a atuação de 
tunas e DJ’s às atuações de Quim Barreiros, Blasted 
Mechanism, Mastiksoul, Marcus, Rafman, e dividi-
da em quatro noites temáticas: Noite Bacardi, Noi-
te Cristalóptica, Noite Bai Tudo e Noite Super Bock. 
A valorização da cultura tem vários caminhos...

“ BAMOS ÀS 
CRUZES” COM 
UM CARTAZ 
BRUTAL

DESTAQUE

Foram muitos os vídeos e fotografias partilhadas ao longo destes 12 
dias no facebook da CMB e no site do município,  para que quem vive 
longe de Barcelos, mas vive Barcelos com o coração, tivesse a oportu-
nidade de ir “matando” saudades da sua terra e das suas gentes. Prova 
disso foram também as palavras de saudade, carinho e orgulho tes-
temunhadas no facebook do município. Os nosso emigrantes, através 
de um programa de televisão nacional "Portugal em Festa" puderam 
assistir, em direto, a alguns dos momentos mais relevantes desta ro-
maria barcelense. A Festa das Cruzes foi vivido além fronteiras!

FESTA DAS CRUZES  
FOI VIVIDA POR MILHARES  
DE EMIGRANTES

Debaixo de um sol radiante, foram milhares as pessoas que ru-
maram ao centro da cidade para assistirem à Batalha das Flores. 
A cidade tornou-se pequena para tanta gente que quis participar 
na “guerra” de pétalas que sobrevoou a Avenida da Liberdade, no 
dia 1 de maio. Esta foi a maior Batalha das Flores de sempre, en-
volvendo 24 associações do concelho de Barcelos, que escolheram 
como tema “Caminhos de Santiago – a sua tradição e importância 
para o concelho”. 



A Avenida da Liberdade encheu para receber Ana Moura. 
A fadista, uma das maiores artistas da atualidade, subiu, pela primeira 
vez, ao palco principal da Festa das Cruzes. Cantou e encantou na 
cidade do Galo e os barcelenses fizeram questão de mostrar que o 
Fado, tal como o Galo de Barcelos, é do mundo, entoando bem alto os 
temas mais conhecidos da artista.

ANA MOURA LEVOU  
AO RUBRO A AVENIDA  
DA LIBERDADE

Por este palco passaram espetáculos de 
grupos e artistas do concelho, numa lógica 
de promoção dos trabalhos artísticos 
desenvolvidos pelas gentes de Barcelos.

ARTISTAS 
BARCELENSES 
BRILHARAM NO 
PALCO PRINCIPAL

Diana Martins

ARCA

Conservatório de Música de Barcelos

The Classical

Jorge Lomba



DESTAQUEDD
FESTA DAS CRUZES 
NO CAMINHO DE SANTIAGO

Foram mais de 700 mil pessoas, 
oriundas de diferentes países, 
que passaram em Barcelos, 
entre 22 de abril e 3 de maio, 
para celebrar a Festa das Cruzes 
e tiveram a oportunidade de 
desfrutar de um cartaz com mais 
de 60 eventos.

O Presidente da autarquia reafirmou a intenção de “cumprir o irmamento com 
Pontevedra” e “promover o intercâmbio”, sem esquecer os Caminhos de Santiago  
e a sua importância para a cultura, dinamização e economia do concelho.

O concelho de Barcelos é, por direito próprio, o epicentro do Caminho Português a Santiago de Compostela e na 
Primeira Grande Romaria do Minho viveu-se o Caminho.

Bênção dos Peregrinos Na Igreja Matriz

Arcos de Romaria - freguesias do concelho coloriram o 
Centro Histórico

Batalha das Flores dedicada aos Caminhos de Santiago Apresentação do livro “Barcelos Sketchbook”, 

de Carlos Basto

"Caminhos - O encaixe (bilros) e os bordados no Caminho Português de Santiago"

Escritor Carlos Basto
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DELIBERAÇÕES

REUNIÃO DE CÂMARA 21 DEZEMBRO DE 2015 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico: 4 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita; 5 Alunos – 
Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição; e aos alunos do ensino 
pré-escolar: 6 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.

2. Cedência temporária de instalações – Ratificação.
3. Transporte em ambulância – continuação do apoio concedido.
4.  Retificação da deliberação do executivo municipal relativa à aprovação 

dos Acordos de Colaboração com as entidades gestoras da CAF/AAAF 
para o ano letivo 2015/2016. 

5.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Clínica Médica 
Isabel Carvalho.

6.  Atribuição de apoio financeiro à Junta de Freguesia de Barqueiros no 
valor de 2500 euros para o desenvolvimento de atividades que promo-
vam a inclusão social e a saúde pública das Comunidades Ciganas. 

7. Parceria com a Associação Bandeira Azul da Europa 2015-2016.
8. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
9.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Entidade de 

Turismo do Porto e Norte de Portugal – Bolsa de Turismo de Lisboa 2016.
10.  Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2015 com coletivi-

dades nas modalidade de futebol e/ou futsal.
11.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2015 com o Grupo 

Desportivo e Recreativo Os Estrelas de Vila Frescainha São Pedro.
12.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016 com  a  Asso-

ciação Desportiva de Carvalhal.
13.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016 com o Santa 

Maria Futebol Clube.
14.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016 com o Basquete 

Clube de Barcelos.
15.  Cedência de material a título definitivo ao Centro de Bem Estar Social de 

Alheira.
16. Cedência de material a título definitivo à Junta de Freguesia de Moure.
17.  Cedência de material a título definitivo à Associação de Pais e Encarre-

gados de Educação da EB1 de Creixomil. 
18. Cedência de material a título definitivo à Banda Musical de Oliveira. 
19. Cedência de material a título definitivo à Mó – Associação Vale do Neiva. 
20.  Atribuição de subsídio no valor de 27.385,09 € à Freguesia de Barquei-

ros que está a proceder à construção da Casa Mortuária. 
21.  Atribuição de subsídio no valor de 25.000,00 € à  União de Freguesias 

de Durrães e Tregosa que está a proceder ao alargamento do cemitério 
(Durrães). 

22.  Atribuição de subsídio no valor de 2.400,00 € à Freguesia de Cristelo 
para proceder ao aluguer de um contentor para o ano de 2016. 

23.  Atribuição de subsídio no valor de 2.900,00 € ao Leões da Serra Futebol 
Clube para a aquisição de projetores. 

24.  Atribuição de subsídio no valor de 2.269,55 € ao Instituto Autodidacta 
de Estudos Superiores do Minho para  proceder à aquisição de equipa-
mentos de amplificação sonora e de projecção. 

25.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de combate à vespa velutina ou asiática no concelho de 
Barcelos para 2016”. 

26.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de transporte, para o ano 2016, em ambulância para uma 
jovem portadora de deficiência, desde a sua residência em Moure até à 
instituição APPACDM em Esposende, e regresso”. 

27.  Protocolo de Colaboração para a realização de estágios com - Escola 
Superior de Educação do Instituto Politécnico do Porto – um aluna 
– Licenciatura em Gestão do Património; - Escola Secundária de Bar-
celinhos – Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural – 10 alu-
nos; - Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes – Curso Profissional de 
Floricultura e Jardinagem; Curso Profissional de Cerâmica – 7 alunos. 

28.  Atribuição de subsídio ao Instituto Politécnico do Cávado e do Ave – 
Prémios de Mérito. Ratificação de despacho do Presidente da Câmara 
Municipal.

29.  Projeto de Regulamento de Apoio à Habitação Social do Município de 
Barcelos.

30.  Reequilíbrio financeiro da Empresa Municipal de Educação e Cultura, 
E.M.. Ratificação do Despacho do Presidente da Câmara Municipal.

31.  Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprovou o 
seguinte: - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, aos Presiden-
tes de Junta das Freguesias de Rio Covo Santa Eugénia, Vila Seca, Pe-
relhal, União das Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria e União 
das Freguesias de Creixomil e Mariz, para a realização de uma reunião 
com todos os Presidentes de Junta sobre a passagem da rede de Muita 
Alta Tensão no concelho de Barcelos, no dia 3 de dezembro; - Cedência 
do Auditório da Biblioteca Municipal, no âmbito da "Candidatura Presi-
dencial de Marisa Matias", para a realização de uma sessão pública, 
no dia 4 de dezembro; - Cedência do Restaurante do Estádio Cidade de 
Barcelos, à "Associação AXB - Academia de Xadrez de Barcelos", para 
a realização da 3ª Jornada do Campeonato Distrital Individual, no dia 
12 de dezembro; - Cedência da cozinha, refeitório, polivalente e casas 
de banho da Escola Primária da Mouta, para a realização do jantar de 
Natal dos idosos, no dia 20 de dezembro; - Cedência do Auditório do 
Teatro Gil Vicente, à "Barcelos Sénior - Associação Educacional, Cultu-
ral, Social e Recreativa de Formação Permanente", para a realização 
da peça de teatro "Auto da Feira de Barcelos", no dia 11 de março de 
2016; - Disponibilização de um exemplar do livro "Barcelos através do 
Bilhete Postal 1900-1960", ao "Lions Clube de Barcelos" no âmbito das 
Comemorações do XXXVI aniversário; - Disponibilização de cinco peças 
de artesanato para  oferta aos oradores do Seminário organizado pelo 
GTI , bem como 1 serviço “Welcome Coffee” e apoio logístico; - Dispo-
nibilização de uma peça de artesanato de Júlia Ramalho para o artista 
Henrique do Vale na inauguração da exposição na Galeria Municipal de 
Arte; - Disponibilização de 4 galos médios, à Freguesia de Alvelos, no 
âmbito da Geminação com a população francesa de BOISSISE-LE-ROI 
77310.

32.  Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovou o 
seguinte: - Cedência de grades – Escola Secundária/3 de Barcelinhos. 

 REUNIÃO DE CÂMARA 04 JANEIRO DE 2016 

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

2. Doação de livros ao Município de Barcelos.
3.  Ratificação. Cedência temporária de instalações às seguintes entida-

des: Associação de Pais de Alvelos – utilização das instalações da EB1/
JI de Alvelos no dia 19 de dezembro de 2015; Associação de Pais da 
EB1 de Roriz – utilização das instalações da EB1 de Roriz no período de 
interrupção letiva do Natal para o desenvolvimento da CAF; Associação 
de Pais de Fraião – utilização das instalações da EB1/JI de Fraião (Tamel 

S. Veríssimo) no dia 20 de dezembro de 2015. 
4.  Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à 

Família (AAAF)  para o ano letivo 2015/2016.
5.  Transporte em ambulância. 
6.  Atribuição de subsídio no valor de 2.549,83 € à Freguesia de Rio Covo Sta 

Eugénia para a colocação de iluminação nas instalações desportivas. 
7.  Atribuição de subsídio no valor de 2.700,00 € à União de Freguesias 

de Barcelos, Vila Boa, Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro) para a 
publicação inserida na coleção “Concelho de Barcelos – Freguesias”. 

8.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Paróquia de Santa 
Maria Maior de Barcelos para proceder aos trabalhos de acabamentos 
na residência paroquial. 

9.  Ratificação do acordo de colaboração entre o Município de Barcelos e 
Tiago Amadeu F. de Carvalho Ferreira – Lux Produções. 

10.  Ratificação do Contrato de Arrendamento entre o Município de Barcelos 
e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.

11.  Pedido de parecer prévio para contratação de professores. Prestação 
de Serviços de hidroterapia, hidroginástica, natação e adaptação ao 
meio aquático – Piscinas Municipais de Barcelos.

12.  Ratificação da Adenda ao acordo de colaboração entre o Município de 
Barcelos e o Centro Social da Paróquia de Arcozelo.

13.  Ratificação do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 
Federação Portuguesa de Natação.

14.  Ratificação do Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 
entre o Município de Barcelos e a Federação Portuguesa de Natação.

15.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de recolha e disponibilização de imagem. Artigo 75.º da 
Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015), por 
força do estatuído no artigo 1º, do Decreto-Lei nº 253/2015, de 30 de 
dezembro.

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

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

18. Apoio material à CPCJ (Projeto “Tecer a Prevenção”).
19.  Ratificação do despacho proferido pelo Presidente da Câmara Munici-

pal em 29 de dezembro de 2015, que autorizou a redução do prazo do 
contrato relativo à empreitada “Mais Eficiência Energética na Ilumina-
ção Pública. Fiscalização Prévia n.º 2714/15”. 

20.  Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprova-
ram o seguinte: - Cedência de 200 cadeiras à ARCA - Associação Re-
creativa e Cultural de Arcozelo, para apoio à realização do Espetáculo 
de Natal, no Pavilhão Municipal, no dia 19 de dezembro; - Cedência do 
Pavilhão Municipal de Barcelos à Associação de Estudantes da Escola 
Secundária Alcaides de Faria, para a realização de um Torneio de Futsal, 
nos dias 21 e 22 de dezembro; - Cedência da Escola Primária de Igreja 
Nova à União das Freguesias de Alheira e Igreja Nova, para a realização 
de um Curso de Aplicadores de Produtos Fitofarmacêuticos, de 19 de 
dezembro e 29 de fevereiro.

21.  Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram 
o seguinte: - Cedência de plantas para o recinto da Escola – EB1 de Car-
valhas; - Cedência de plantas fruteiras regionais – Escola Secundária/3 
de Barcelinhos.

22.  Ratificação de despachos da 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 solici-
taram para as atividades que pretendem desenvolver: - Freguesia de 
Pereira – Teatro Popular de Carapeços; - Freguesia de Creixomil e Mariz 
– Coro Cantacellis; - Freguesia de Fragoso – Grupo Folclórico de Bar-
celinhos; - Freguesia de Alheira e Igreja Nova – Grupo Folclórico N. Sra 
Abadia; - Claustro de Vilar, Associação de Vilar de Frades – Teatro Popular 
de Carapeços; - Freguesia de Adães – Grupo de Teatro Amigos do Pato.

REUNIÃO DE CÂMARA 18 JANEIRO DE 2016 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Pré-Escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 5 Alu-
nos – Escalão (A) - refeição gratuita; 3 Alunos – Escalão (B) - compartici-
pação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 1 Aluno – Escalão 
(A) – refeição gratuita.

2. Doação de livros ao Município de Barcelos. 
3. Apoio material à CPCJ (projeto “Tecer a Prevenção”).
4.  Aceitação da doação de um exemplar da revista "Férvedes, Revista de 

Investigación, n.º 8".
5.  Atribuição de Bolsas de Estudo 2015/2016. Candidatos admitidos e 

excluídos.
6.  Componente de Apoio à Família(CAF)/ Atividades de Animação e Apoio à 

Família (AAAF)  para o ano letivo 2015/2016.
7.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: sete novos processos para com-

participação; cinco processos reavaliados (aumento do valor do apoio); 
dois  processos reavaliados (diminuição do valor do apoio); quatro 
processos reavaliados (continuidade do valor do apoio).

8.  Acordo de Colaboração - Acerto de contas.  Associação de Futebol de 
Braga 2014/2015.

9. Acordo de Colaboração. Associação de Futebol de Braga 2015/2016.
10.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e  André Silva – 

Eventos, Unipessoal Lda., tendo em vista a realização em Barcelos do 
evento “4.º Barcelos Tuning Motor Show”.

11.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Associação 
Cultural Motocavaquinhos, tendo em vista a realização em Barcelos do 
evento “IV Feira Internacional de Clássicos de Barcelos”.

12.  Atribuição de subsídio à freguesia de Airó, no valor de 10.000,00€, para 
proceder à drenagem e pavimentação de várias ruas e caminhos.

13.  Atribuição de subsídio à freguesia de Alvelos, no valor de 8.126,00 €, 
para proceder ao alargamento e requalificação do espaço envolvente 
da Rua da Devesa.

14.  Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos 
e Faria, no valor de 22.561,45 €, para proceder às obras de requalifica-
ção e ampliação do cemitério de Faria.

15.  Atribuição de subsídio, no valor de  10.000,00 €, à Fábrica da Igreja 
Paroquial de Galegos Sta. Maria para proceder a obras de reparação e 
restauro na Igreja Paroquial.

16.  Atribuição de subsídio, no valor de 400,00 €, à Fábrica da Igreja Pa-
roquial de Areias de Vilar para proceder à aquisição de bancos para a 
Capela de S. João Batista.

17.  Atribuição de subsídio, no valor de  3.000,00 €, à Comissão da Procis-
são do Senhor dos Passos da Paróquia de Santa Maria Maior de Barcelos 
para a realização da Procissão do Senhor dos Passos.

18.  Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00 €, ao Arciprestado de Bar-
celos para realizar uma Semana Bíblica na cidade de Barcelos entre os 
dias 28 de fevereiro e 6 de março de 2016.

19.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 

de serviços de consultoria em marketing territorial e comunicação pú-
blica. Elaboração/ apresentação de plano estratégico de comunicação 
do Município de Barcelos para o ano de 2016”. Artigo 75.º da Lei nº 82-
B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), vigente em virtude do disposto 
no artigo 1º do Decreto-Lei nº 253/2015, de 30 de Dezembro; Lei n.º 
159-A/2015 de 30 de dezembro. 

20.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de mediação imobiliária para venda de 2 moradias do 
Loteamento da Malhadoura”. Artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (LOE 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do 
Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro; Lei nº 159-A/2015 de 30 
de dezembro. 

21.  Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de prestação de 
serviços de assessoria de imprensa e apoio técnico na área de comuni-
cação e imagem. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(LOE 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1.º do Decreto-Lei 
n.º 253/2015, de 30 de dezembro.

22.  Retificação do valor da proposta nº 25, deliberada, por unanimidade, em 
Reunião Ordinária de Câmara de 21 de dezembro de 2015, relativo ao pe-
dido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de ser-
viços de combate à vespa velutina ou asiática, no concelho de Barcelos, e 
para o ano de 2016. Artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 
2015), vigente por força da entrada em vigor do artigo 1º do Decreto - Lei 
nº 253/2015, de 30 de Dezembro; Lei nº 159-A/2015 de 30 de dezembro.

23.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição 
de serviços de desinfestação dos edifícios afetos aos serviços do Muni-
cípio”. Artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), vi-
gente em virtude do disposto no artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, 
de 30 de Dezembro; Lei nº 159-A/2015 de 30 de dezembro. 

24.  Pedido de Parecer Prévio para celebração /renovação de contratos de 
aquisição/prestação de serviços. Artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 
de dezembro (LOE 2015), vigente em virtude do artigo 1º do Decreto - Lei 
nº 253/2015, de 30 de dezembro. 

25.  Pedido de parecer Prévio para Celebração/renovação de contratos de 
aquisição/prestação de serviços. Artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 
de dezembro (LOE 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do 
Decreto Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro. 

26.  Pedido de Parecer genérico. Artigo 4 da Portaria nº 149/2015, de 26 de 
maio. Prorrogação da vigência da Lei nº 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(LOE 2015), em virtude da entrada em vigor do artigo 1º do Decreto-Lei 
nº 253/2015, de 30 de dezembro.

27.  Ratificação da celebração dos contratos de aquisição/prestação de ser-
viços na modalidade de tarefa efetuados entre 1 de janeiro de 2016 e a 
data de apreciação e votação da presente proposta.

28.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de “aquisição de 
serviços de auditoria externa”. Artigo 75º da Lei nº 82-B/2014, de 31 de de-
zembro (LOE 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do Decreto - 
Lei nº 253/2015, de 30 de Dezembro; Lei nº 159-A/2015 de 30 de dezembro. 

29.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de manutenção de ascensores do Município localizados no 
Parque de Estacionamento do Edifício dos Paços do Concelho, no Jardim 
de Infância da Silva, no Centro Escolar de Barqueiros, no Edifício dos 
Paços do Concelho (ala nascente), na Biblioteca e no Edifício anexo ao 
Teatro Gil Vicente. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015), por força do estatuído no artigo 1º do 
Decreto-Lei nº 253/2015, de 30 de Dezembro; Lei n.º 159-A/2015 de 
dezembro. 

30.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de manutenção de ascensores localizados no Edifício dos 
Paços do Concelho (ala poente), no Centro Escolar de Gilmonde, no 
Centro de Interpretação do Galo e da Cidade de Barcelos e no Museu de 
Olaria; Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento 
de Estado 2015), por força do estatuído no artigo 1º, do Decreto-Lei nº 
253/2015, de 30 de Dezembro; Lei n.º 159-A/2015 de 30 de dezembro: 

31.  Alteração à composição da Comissão Municipal de Avaliação Documental. 
32.  Início de Procedimento – Alteração do Regulamento de Organização e 

Funcionamento do Arquivo Municipal de Barcelos.
33.  Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e José Luís do 

Rosário Vilas Boas - Feira do Fumeiro 2016.
34.  Retificação do prazo contratual da proposta nº 15 aprovada, por unanimi-

dade, em Reunião Ordinária de Câmara de 4 de janeiro de 2016, relativo 
ao pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de recolha e disponibilização de imagem. Artigo 75º da Lei nº 
82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), vigente por força da entrada 
em vigor do artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

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

36. Ratificação do pedido de desafetação de terreno integrado em RAN. 
37.  Pedido de parecer genérico para isenção de IMT sobre um terreno 

destinado à primeira instalação de jovens agricultores. Portaria n.º 
149/2015. Pedido de Parecer genérico.

38. Mais Eficiência Energética na Iluminação Pública. Conta de Situação.
39. Mais Eficiência Energética na Iluminação Pública. Conta Final.
40. Fundo de Maneio para 2016.
41.  Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.
42.  Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.
43.  Adenda ao Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos.
44.  Ratificação de despachos do Senhor Vereador Dr. Domingos Pereira, 

que aprovaram o seguinte:- Cedência do Auditório Municipal, à Escola 
Secundária de Barcelinhos, para a realização de uma conferência intitu-
lada "Tecer o Futuro", no âmbito do "Projeto Europeu Erasmus + Matters 
of Matter", no dia 15 de janeiro; - Cedência das Piscinas Municipais de 
Barcelos, à APACI – Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadapta-
das, para a realização do 6º Encontro de Atividades Aquáticas “Cidade 
de Barcelos”, no dia 20 de janeiro; - Cedência do Pavilhão Municipal de 
Barcelos, ao Clube Cávado Patinagem Artística, para a realização do 3º 
Festival de Patinagem Artística “III Gala do Galo”, no dia 23 de janeiro; 
- Cedência do Auditório da Casa da Juventude, ao Núcleo de Barcelos 
- CNE, para a realização do Conselho Extraordinário do Núcleo de Barce-
los, no dia 30 de janeiro; - Cedência de uma sala da Escola Primária de 
Vilar de Figos, à União das Freguesias de Milhazes, Vilar de Figos e Faria, 
para a realização de uma formação sobre "A aplicação de herbicidas e 
pesticidas", de 29 de dezembro de 2015 a 29 de fevereiro de 2016.

REUNIÃO DE CÂMARA 1 FEVEREIRO DE 2016 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar a alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico e Ensino Pré-Escolar: Alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico: 9 
Alunos – Escalão (A) - refeição gratuita; 6 Alunos – Escalão (B) - com-
participação em 50% refeição. Alunos do ensino pré-escolar: 3 Aluno 
– Escalão (A) – refeição gratuita.

2. Ratificação de cedência temporária de instalações  da EB1de Pereira.
3.  Lançamento dos livros “O eco da ecologia” e “O som das palavras” – 

ratificação de despacho.
4.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: um processo novo para comparti-

cipação; dois  processos reavaliados – continuidade do valor do apoio.
5. Transporte em ambulância.
6. Transporte em ambulância – continuação do apoio concedido.
7.  Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovens que fre-

quentam a APACI.
8. Prorrogação do Acordo de Cedência até 31 de dezembro de 2016.
9. Alteração ao Mapa de Pessoal previsto para 2016.
10. Mega Aula de Hidroginástica.
11.  Acordo de Colaboração. Paralisia Cerebral – Associação Nacional de 

Desporto.
12.  Atribuição de subsídio à freguesia de Adães, no valor de 15.000,00€, 

para proceder à realização de obras de alargamento, pavimentação e 
construção de muros nas ruas de Regadas, dos Balcões e da Vitorinha.

13.  Atribuição de subsídio à freguesia de Aldreu, no valor de 12.645,80 €, 
para proceder à construção de valetas na Rua de S. Silvestre. 

14.  Atribuição de subsídio à freguesia de Balugães, no valor de 15.000,00 
€, para proceder a obras de repavimentação da Rua do Monte.

15.  Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Carreira e Fonte Cober-
ta, no valor de 12.500,00 €, para proceder às obras de drenagem de 
águas pluviais e requalificação de valetas, na Rua Arqto Borges Vinagre, 
em Carreira.

16.  Atribuição de subsídio à freguesia de Carvalhas, no valor de 3.666,00 €, 
para proceder às obras de pavimentação e construção de passeios na 
Rua Central.

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

18.  Atribuição de subsídio à freguesia de Fragoso, no valor de 10.000,00 €, 
para proceder à realização de obras de drenagem de águas e pavimen-
tação na Rua da Goiva.

19.  Atribuição de subsídio à freguesia de Lama, no valor de 15.000,00 €, 
para proceder à execução das obras de “alargamento, repavimentação 
e construção de passeios na Rua da Igreja”.

20.  Atribuição de subsídio à freguesia de Martim, no valor de 15.000,00 
€, para proceder as obras de alargamento e pavimentação da Rua de 
Riquinha.

21.  Atribuição de subsídio à freguesia de Moure, no valor de 20.000,00 €, 
para proceder às obras de alargamento do cemitério.

22.  Atribuição de subsídio à freguesia de Moure, no valor de 17.012,00 €, 
para proceder a obras de melhoramento no ringue desportivo.

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

24.  Atribuição de subsídio à freguesia de Pereira, no valor de 10.000,00 €, 
para proceder à construção de uma bancada no recinto desportivo da 
freguesia.

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

26.  Atribuição de subsídio à União de Freguesias de Quintiães e Aguiar, 
no valor de 30.000,00 €, para proceder à construção de muros e pa-
vimentação do espaço inserido no “Arranjo Urbanístico junto à Casa 
Mortuária”.

27.  Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja de S. Lourenço de Alvelos, no 
valor de 9.700,00 €, para proceder às obras de substituição do telhado. 

28.  Atribuição de subsídio à ACRA – Associação Social, Cultural e Recreativa 
de Alheira, no valor de 15.000,00 €, para proceder a obras de reabilita-
ção no edifício da sede.

29.  Atribuição de subsídio ao Clube de Campismo e Caravanismo de Barce-
los, no valor de 2.500,00 €, para desenvolver atividades amadoras e de 
lazer.

30.  Atribuição de subsídio ao Futebol Clube de Oliveira, no valor de 
10.000,00 €, para proceder a obras de melhoramento das instalações 
desportivas.

31.  Empreitada de obras Públicas - Requalificação das ruas Padre Alfredo 
da Rocha Martins, Campo 25 de Abril e Dr. Francisco Torres. Assunção de 
encargos/ compromissos plurianuais para o ano de 2017- Comunicação 
– artigo 12.º das normas de execução orçamental para 2016.

32.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços de desenvolvimento de conteúdos para o curriculum local 
integrada na Plataforma de Educação Mais Cidadania. Artigo 75º da Lei 
nº 82-B/2014, de 31 de dezembro (LOE 2015), vigente em virtude do 
disposto no artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

33.  Empreitada de Obras Públicas - Requalificação das ruas Padre Alfredo 
da Rocha Martins, Campo 25 de Abril e Dr. Francisco Torres. Pedido de 
autorização para assunção dos encargos/ compromissos plurianuais. 
Ratificação da proposta nº 27, pelo órgão deliberativo.

34.  Celebração do contrato de prestação de serviços na modalidade de 
tarefa para atuação da mascote do galo de Barcelos, no programa de 
televisão do Porto Canal do dia 15 de janeiro de 2016. Ratificação do 
despacho do Sr. Vereador, Dr. Domingos Pereira, que autorizou o pedido 
de parecer prévio vinculativo.

35. Encargos plurianuais decorrentes de garantia bancária.
36. Abertura de Conta bancária no Novo Banco e no Banco Popular.
37.  Regulamento de Atribuição de Medalhas Honoríficas do Município de 

Barcelos.
38.  Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a CTB - Com-

panhia de Teatro de Braga.
39.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Banda Musical 

de Oliveira.
40.  Proposta de delimitação da área de reabilitação urbana de Barcelos 

Nascente 2.
41.  Ratificação de despachos do Senhor Vereador Domingos Pereira, que 

aprovaram o seguinte: - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, 
à Escola Profissional Profitecla, para a apresentação da Prova de Apti-
dão Profissional de duas alunas do Curso de Secretariado, no dia 21 de 
janeiro; -Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos e dos respetivos 
balneários, em caso de chuva, ao Agrupamento de Escolas Gonçalo 
Nunes, para a realização da "Entrega de Prémios do Corta Mato", no 
dia 27 de janeiro; - Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à 
Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados, para a realização 
de uma conferência subordinada ao tema "Procuradoria Ilícita", no 
dia 2 de fevereiro; - Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à 
Associação de Patinagem do Minho, para a realização da 13ª edição 
do "Torneio de Carnaval" e "Deteção de Talentos", nos dias 6 e 7 de 
fevereiro e 7 de março, respetivamente; - Cedência do Auditório da 
Biblioteca Municipal, ao Centro de Informação Rural do Entre Douro e 
Minho, Confederação dos Agricultores de Portugal, para a realização 
de uma sessão para os agricultores do concelho sobre "Ajudas Comu-
nitárias", no dia 18 de fevereiro; - Cedência do Auditório Municipal, à 
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ACIB - Associação Comercial e Industrial de Barcelos e CIAB - Centro de 
Informação, Mediação e Arbitragem de Consumo, para a realização de 
um seminário subordinado ao tema "Mecanismos de resolução extraju-
dicial de litígios de consumo - Novos deveres de informação, Mediação 
e Arbitragem de Consumo", no dia 23 de fevereiro; - Cedência do Salão 
Nobre, ao Conservatório de Música de Barcelos, para a realização de 
"Saraus Musicais" e do Concurso Nacional de Piano "Pequenos Galinhos 
de Barcelos", nos dias 14 e 16 de março e 30 de abril, respetivamen-
te; - Disponibilização de 5 (cinco) galos de tamanho médio solicitados 
pela Turismo Porto e Norte de Portugal, para oferta aos oradores da 1ª 
reunião científica sobre o tema “ Fim de Vida – Perspectiva Ética”; - 
Cedência do Auditório da Biblioteca Municipal, à Associação Nacional 
da Espondilite Anquilosante (ANEA), para a realização de um Encontro 
Luso-Galaico, no dia 30 de abril.

42.  Ratificação de despachos do Sr. Vereador Alexandre Maciel, que aprova-
ram o seguinte: - Empréstimo de sinais de trânsito para a realização do 
2º BTT Desporto Escolar – Lamaceiros TT Associação Desportiva e Socio-
cultural de Fragoso; - Cedência de instalações do pavilhão municipal e 
do parque da cidade, no dia 27 de Janeiro, para a prova de Corta-Mato 
Escolar - Agrupamento de Escolas Gonçalo Nunes.

43.  Ratificação de despachos da Sra. Vereadora Maria Elisa Braga, que 
aprovaram o seguinte: - Cedência de grupos culturais, no âmbito dos 
Protocolos de Colaboração celebrados com os mesmos, às instituições 
que os solicitaram para as atividades que pretendem desenvolver: - Pa-
róquia de Vila Boa – Grupo Coral Magistroi; - Freguesia de Areias S. 
Vicente – Rancho Folclórico de Sta Eulália de Oliveira; - Centro Social e 
Paroquia Imaculado Coração de Maria – Grupo Etnográfico de Danças e 
Cantares da Associação Desportiva e Cultural de Gilmonde.

REUNIÃO DE CÂMARA 15 FEVEREIRO DE 2016 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico: 5 alunos – Escalão (A) – refeição gratuita; 8 alunos – 
Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição. E aos alunos do ensino 
pré-escolar: 2 alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.

2. Apoio ao Arrendamento Habitacional.
3.  Apoio à Habitação Social – atribuição de subsídio.
4. Comemoração do Centenário da 1.ª Guerra Mundial (1914-1918).
5.  Ratificação da Cedência temporária de instalações às seguintes enti-

dades: - Junta de Freguesia de Alvelos – utilização das instalações da 
EB1/JI de Alvelos no dia 13/02/2016; - Junta de Freguesia de Cossourado 
– utilização das instalações da EB1/JI de Cossourado para desenvolver 
uma ação de formação; - Associação de Pais de Moure – utilização das 
instalações da EB1 de Moure no dia 05/02/2016.

6.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e o Centro Social 
de Arcozelo – Programa de Apoio Psico-Educativo e Social.

7.   Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-
celos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Barcelos.

8.  Atribuição de transporte em táxi para aluno com Necessidades Educativas 
Especiais.

9.  Atribuição de subsídio no valor de 8.560,68€ à Junta de Freguesia de 
Martim para pagamento do aluguer dos monoblocos.

10.  Ratificação de despacho que aprovaram atividades promovidas pelo 
Gabinete de Bibliotecas.

11.  Atribuição de subsídio a Associações Culturais do Concelho relativo à 
realização de actividades culturais no ano de 2015.

12.   Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e Associações 
Culturais do Concelho.

13.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Freguesia de Barquei-
ros que está  proceder à construção da Casa Mortuária. 

14.  Atribuição de subsídio no valor de 2.700,00 € à União de Freguesias de 
Gamil e Midões que pretende editar uma publicação para ser inserida 
na coleção “Concelho de Barcelos – Freguesias”. 

15.  Atribuição de subsídio no valor de 20.000,00 € à Freguesia de Manhen-
te que necessita de proceder à realização de obras de alargamento e 
construção de passeio na Rua das Escolas E.M. 557. 

16.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Freguesia de Panque 
que pretende proceder à conclusão das obras que estão a realizar na 
Casa Mortuária. 

17.  Atribuição de subsídio no valor de 3.000,00 € à Freguesia de Várzea 
para a realização da Feira Franca de S. Bento. 

18.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias 
de Vila Cova e Feitos que  pretende proceder à conclusão das obras de 
construção das instalações sanitárias. 

19.  Atribuição de subsídio no valor de 9.000,00 € à Comunidade Cristã de 
Santo António de Barcelos que pretende realizar entre os dias 10 e 13 de 
Junho de 2016 as habituais festividades em honra de Santo António. 

20.  Atribuição de subsídio no valor de 15.000,00 € à Fábrica da Igreja de 
Alvito S. Pedro que está a proceder a obras de requalificação do Adro da 
Igreja.

21.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Fábrica da Igreja da 
Pousa que  pretende proceder a obras de requalificação do recinto 
exterior da Capela de Nossa Senhora da Esperança. 

22.  Atribuição de subsídio no valor de 2.000,00 € à Sociedade Columbófila 
do Souto que necessita mandar proceder a uma reparação geral na 
viatura/camião.

23.  Atribuição de subsídio no valor de 600,00 € à Associação Recreativa e 
Cultural Águias de Alvelos para o desenvolvimento de  diversas ativida-
des desportivas com os seus atletas das camadas jovens. 

24.  Inclusão na Apólice da Frota do Município do Seguro de uma viatura 
nova dos Bombeiros Voluntários de Barcelinhos.

25.  Contrato de Cooperação entre o Município e as Freguesias do Concelho 
de Barcelos.

26. Projeto de regulamento para o Concurso de Espantalhos.
27. Projeto de regulamento para o Concurso Pequenos Grandes Poetas.
28. Conferência - “A Gastronomia e Vinhos, um produto de excelência”.
29.  Aditamento do Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a 

Associação Cultural Motocavaquinhos.
30.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016 entre o Muni-

cípio de Barcelos e o Óquei Clube de Barcelos – Hóquei em Patins, SAD.
31.  Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016 entre o Muni-

cípio de Barcelos e a Associação de Futebol Popular de Barcelos.
32.  Empreitada de obras Públicas - Nó de ligação ao IPCA pela EN 204 (circu-

lar de Barcelos), em Vila Frescaínha S. Martinho. Pedido de autorização 
para assunção dos encargos/compromissos plurianuais. Ratificação da 
proposta nº 26, pelo órgão deliberativo.

33.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição 
de serviços para o fornecimento contínuo de alojamentos no âmbito dos 
eventos organizados pelo Município para o ano de 2016. 

34.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição 
de serviços para o fornecimento contínuo de catering e afins no âmbito 
dos eventos organizados pelo Município para o ano de 2016.

35.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contratos de aquisição 
de serviços para o fornecimento contínuo de refeições no âmbito dos 
eventos organizados pelo Município para o ano de 2016. 

36.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 
de serviços para “Elaboração do projeto de execução da Ecovia do Rio 
Cávado no concelho de Barcelos”. 

37.  Nomeação de Auditor Externo – Artigos 76º e 77º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de Setembro – Regime financeiro das autarquias locais e das entida-
des intermunicipais. 

38.  Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, 
sita na Travessa do Amaro, Freguesia de Carreira.

39.  Desafetação de uma parcela de terreno do domínio público municipal, 
sita na Zona Industrial da Freguesia da Pousa.

40. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
41.  Ratificação de despacho do Presidente da Câmara Municipal que apro-

vou o seguinte: - Cedência de dois galos médios à Delegação de Barce-
los da Ordem dos Advogados para oferta aos oradores da Conferência 
subordinada ao tema “O Crime da Procuradoria Ilícita”.

42.  Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprova-
ram o seguinte: - Cedência do Auditório Municipal, à Profitecla - Escola 
Profissional, para a realização de um "Vamos conversar com" Anneke, 
antiga prisioneira da 2ª Guerra Mundial, no âmbito da Comemoração 
em memória das vítimas do Holocausto, e do Pavilhão Municipal para 
a realização do dia do "Desporto II" integrado no Plano Anual de 
Atividades, nos dias 27 de janeiro e 3 de fevereiro, respetivamente; - 
Cedência do Auditório da Casa da Juventude, à Comissão de Protecção 
de Crianças e Jovens, para a realização de uma reunião da modalidade 
Alargada da Comissão no âmbito do projeto "Tecer a Prevenção", no dia 
2 de fevereiro; - Cedência dos terrenos contíguos ao Estádio Cidade de 
Barcelos, duas salas e balneários do Estádio, à Escola Secundária de 
Barcelinhos, para a realização da "Etapa do Circuito Regional de BTT 
do Desporto Escolar", no dia 12 de março; - Cedência de duas salas da 
Antiga Escola Primária 1º de Maio, em Arcozelo, à Associação Tertúlia 
Barcelense, para armazenamento de alimentos, roupas, móveis e ou-
tros objetos destinados a famílias carenciadas do concelho de Barcelos, 
de fevereiro a dezembro de 2016.

43.  Ratificação de despachos do Vereador Alexandre Maciel que aprovaram 
o seguinte: - Empréstimo de sessenta grades de protecção para a rea-
lização do 2º BTT Desporto Escolar – Lamaceiros TT Associação Despor-
tiva e Sociocultural de Fragoso; - Empréstimo de grades de protecção e 
sinais de trânsito para a realização do Desfile de Carnaval – Mais Juven-
tude – Associação de Alvelos; - Empréstimo de grades de protecção e 
ponto de luz para a realização do “BTT Trilho dos Moinhos” – Amigos da 
Montanha; - Empréstimo de 60 grades de protecção para a realização 
do “II Barcelos City Race – Orientação” – Amigos da Montanha; - Em-
préstimo de 40 grades de protecção – Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão.

44.  Ratificação de despacho do Vereador José Carlos Brito que aprovou o 
seguinte: - Disponibilização de transporte para dois artesãos que parti-
ciparam no programa da SIC “Grande Tarde”.

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

REUNIÃO DE CÂMARA 29 FEVEREIRO DE 2016 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico: 11 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita; 2 Alunos – 
Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição. E aos alunos do ensino 
pré-escolar: 3 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.

2. Ratificação de atribuição de passe escolar.
3.  Apoio à realização da Atividade “Cantar Histórias”.
4.  Apoio à realização do Projeto “Acontece aos sábados…na Biblioteca 

Municipal”.
5. Comemoração do Centenário da morte do Dr. António Ferraz.
6.  Acordo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a Universidade 

do Minho – Escola de Ciências.
7.  Protocolo de Colaboração entre o Município de Barcelos e a União de 

Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. 
Pedro). Realização do evento “Festa das Cruzes 2016”.

8.  Minuta do Contrato de Comodato entre o Município de Barcelos e a 
Freguesia de Lijó.

9.  Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos, 
Centro Social Abel Varzim e a ACM, Ip., Gestor do Programa Escolhas.

10.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: cinco novos processos para com-
participação; cinco processos reavaliados com continuidade do valor do 
apoio; três processos reavaliados com diminuição do valor do apoio.

11. Comparticipação no serviço de limpeza de fossas.
12. Apoio material à CPCJ (projeto “Tecer a Prevenção”).
13. Sessões de animação nas Bibliotecas Escolares.
14. Férias Desportivas 2016.
15. Organização do “VI Barcelos Mini Cup Petizes”; “VI Mini Cup Traquinas”.
16.  Oferta dos volumes já publicados “Apontamentos para a História de 

Barcelos”, da autoria de António Miguel da Costa Almeida Ferraz, à 
Escola Secundária de Barcelinhos.

17.  Aceitação da doação de 5 exemplares do livro “Pontes Ferroviárias do 
Alto Minho – Barcelos, Viana do Castelo, Caminha e Valença do Minho”.

18. Cedência de material a título definitivo.
19. Ratificação de Cedência de um monobloco.
20.  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 2016.

21.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à Junta de Freguesia de 
Tamel S. Veríssimo para a aquisição de uma carrinha. 

22.  Atribuição de subsídio no valor de 10.000,00 € à União de Freguesias de 
Viatodos, Grimancelos, Minhotães e Monte Fralães para executar a obra 
de pavimentação da Rua de Aldeia de Cima, em Grimancelos. 

23.  Atribuição de subsídio no valor de 2.700,00 €, acrescido de IVA, à União 
de Freguesias de Gamil e Midões para edição de uma publicação para 
ser inserida na coleção “Concelho de Barcelos – Freguesias”.

24.  Atribuição de subsídio no valor de 15.900,00 € à freguesia de Remelhe 
para proceder à pavimentação da Rua da Rabada. 

25.  Atribuição de subsídio à freguesia de Rio Côvo Sta. Eugénia no valor de 
20.000,00 €  para proceder às obras de ampliação do cemitério por fases.

26.  Atribuição de subsídio à freguesia da Várzea no valor de 20.000,00 €  
para proceder às obras de construção da Casa Mortuária, bem como 
ao aproveitamento da parte de terreno restante, nomeadamente a 
ampliação do cemitério, construção de muros e outros trabalhos.

27.  Atribuição de subsídio à Fábrica da Igreja Paroquial de Santa Eulália de 
Oliveira no valor de 10.000,00 €  para as obras de reparação do telhado 
do Centro Paroquial.

28.  Atribuição de subsídio ao Grupo Desportivo dos Feitos no valor de 
4.000,00 € para proceder a obras de beneficiação no interior dos bal-

neários e campo de jogos.
29.  Atribuição de subsídio à Associação Desportiva e Recreativa Juventude 

de S. Martinho no valor de 5.000,00 € para proceder a melhoramentos 
nas suas instalações desportivas. 

30.  Atribuição de subsídio à Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de 
Cambeses no valor de 5.000,00 € para proceder obras de alargamento 
do campo de futebol e de melhoramento do piso.

31.  Atribuição de subsídio ao Sporting Clube da Ucha  no valor de 23.991,00 
€ para proceder  à colocação de uma nova cobertura no edifício-sede e 
balneários.

32.  Cedência da colaboração do Gabinete Técnico do Município para, em 
colaboração com o técnico do Instituto S. João de Deus – Casa de Saúde 
S. João de Deus, elaborarem o projeto de adaptação do edifício. 

33.  Ratificação do Despacho de Apoio Técnico à Fábrica da Igreja de Santa 
Maria de Tregosa. 

34.  Atribuição de subsídio à Equipa de Futebol da Delegação de Barcelos da 
Ordem dos Advogados, no valor de 5.000,00 €, para participar na 18ª edi-
ção do Mundiavocat (Campeonato Mundial de Futebol para Advogados). 

35. Abertura Procedimentos Concursais por Tempo Indeterminado.
36.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição 

de serviços de reparação de 50 contentores metálicos para deposição 
de resíduos sólidos urbanos. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro (Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto 
no artigo 1º do Decreto-Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

37.  Pedido de parecer prévio para a renovação de contrato de aquisição 
de serviços de consultoria no âmbito dos fundos comunitários e de 
programas privados de apoio ao desenvolvimento sócio-económico 
das regiões. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orça-
mento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do 
Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

38.  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 Es-
tado 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do Decreto - Lei 
nº 253/2015, de 30 de dezembro.

39.  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 das exposições a 
realizar pelo Município de Barcelos. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, 
de 31 de dezembro (Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do 
disposto no artigo 1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

40.  Ratificação do despacho de aprovação do Relatório Preliminar proferido 
em 22.02.2016 relativo à empreitada de obras Públicas - Beneficiação 
do Caminho Municipal 1115, entre Milhazes e Faria. 

41. Protocolo de Colaboração para a realização de estágio. 
42.  Ratificação de despachos do Vereador Domingos Pereira que aprova-

ram o seguinte:  Cedência da tenda da Proteção Civil, à Experienciar - 
Associação Cultural, Desportiva e da Natureza, para apoio na realização 
do Trail da Franqueira, no dia 21 de fevereiro; Cedência do Auditório 
Municipal e da Sala Gótica, ao Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional, IP, para a realização de uma Reunião Nacional de Dirigentes, 
no dia 23 de fevereiro; Cedência do Pavilhão Municipal de Barcelos, à 
APACI - Associação de Pais e Amigos das Crianças Inadaptadas, para a 
realização de uma Jornada (Minho) do Campeonato Nacional de Futsal 
para pessoas com deficiência, no dia 24 de fevereiro; Cedência de 8 
tendas cónicas, 16 mesas e 16 cadeiras, à Equipa  Arciprestal de Cate-
quese de Barcelos, para apoio à atividade de abertura da Semana Bí-
blica Arciprestal, no dia 28 de fevereiro; Cedência do Teatro Gil Vicente, 
à Associação Clube Moto Galos de Barcelos, para a realização de uma 
gala de apresentação das equipas para a época desportiva 2016, no dia 
5 de março.

REUNIÃO DE CÂMARA 14 MARÇO DE 2016 

1.  Atribuição de apoio para refeição escolar aos alunos do 1.º Ciclo do 
Ensino Básico: 8 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita; 5 Alunos – 
Escalão (B) - comparticipação em 50% refeição. E aos alunos do ensino 
pré-escolar: 3 Alunos – Escalão (A) – refeição gratuita.

2. Ratificação da cedência temporária de instalações.
3.  Atribuição de subsídio, no valor de 5.500,00€, ao Agrupamento de 

Escolas Alcaides Faria para apoio a atividades.
4.  Ratificação do despacho relativo ao Espetáculo do concurso “Pequenos 

Grandes Poetas”.
5.  Ratificação do despacho relativo à Semana Concelhia da Leitura 2016 – 

“BarcELOS de Leitura”.
6.  Comparticipação do pagamento do passe escolar para jovem que fre-

quenta o CAO da APACI.
7.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, ao Centro Social de 

Cultura e Recreio da Silva para adaptação dos espaços e equipamentos 
às necessidades das crianças e idosos.

8.  Atribuição de subsídio, no valor de 4.690,00€, à Junta de Freguesia da 
Silva para pagamento a tarefeiras.

9.  Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-
celos e a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Viatodos.

10. Formação Geral para Voluntários.
11.  Atribuição de Bolsas de Estudo 2015/2016 – 2.ª fase. Candidatos admi-

tidos e excluídos.
12.  Apoio ao Arrendamento Habitacional: quatro novos processos para 

comparticipação; nove processos reavaliados para continuidade do 
valor do apoio; cinco processos reavaliados para aumento do valor do 
apoio; três processos reavaliados para diminuição do valor do apoio.

13. Transporte em ambulância – continuação do apoio concedido.
14.  Ratificação do Protocolo de Cooperação entre o Município de Barcelos e 

a Universidade do Porto.
15.  Fixação de preço da publicação “Barcelos na 1ª Grande Guerra (1914-

1918): Honrando a Memória dos seus Combatentes”.
16.  Adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado entre o Município de Bar-

celos e as Associação Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho.
17.  Contratos-Programa de Desenvolvimento Desportivo 2016  - coletividades.
18.  Acordo de Cooperação entre o Município de Barcelos e Associações 

Culturais do Concelho.
19.  Projeto de Regulamento da Biblioteca Municipal de Barcelos.
20.  Projeto de Regulamento do Concurso de Fotografia «Caminho Portu-

guês de Santiago em Barcelos».
21.  Projeto de Regulamento Geral do Complexo de Piscinas Municipais de 

Barcelos.
22.  Projeto de Regulamento Geral Centro Municipal de Marcha e Corrida de 

Barcelos.
23.  Projeto «Beber mais água».
24.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 

serviços de “Divulgação da atividade municipal – Boletim Municipal e 

Revista Cidadania”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 
1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

25.  Pedido de parecer prévio para a celebração de contrato de aquisição de 
serviços de iluminação e ornamentação das ruas no âmbito das festas 
das cruzes de 2016. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro 
(Orçamento de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 
1º do Decreto - Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

26.  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 Barce-
los”. Artigo 75.º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (Orçamento 
de Estado 2015), vigente em virtude do disposto no artigo 1º do Decreto 
- Lei nº 253/2015, de 30 de dezembro.

27.  Atribuição de subsídio, no valor de 13.620,00€, à Freguesia de Airó, 
para proceder à 2ª fase do alargamento da Rua de S. Jorge.

28.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Freguesia de Carape-
ços para proceder à realização de obras de ampliação do cemitério.

29.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à  Freguesia de Cossou-
rado para proceder à reconstrução do edifício destinado à instalação da 
Sede de Junta.

30.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, à Freguesia de Fornelos 
para proceder à construção de um muro de suporte e vedação na Aveni-
da de S. Salvador.

31.  Atribuição de subsídio, no valor de 20.000,00€, à Freguesia de Rio Côvo 
Sta. Eugénia para pagamento dos encargos financeiros decorrentes da 
execução da obra denominada por “Requalificação do Parque da Escola 
EB1 e Parque de Estacionamento anexo”.

32.  Atribuição de subsídio, no valor de 10.000,00€, à Freguesia da Silva 
para proceder à pavimentação e revitalização da zona envolvente da 
Sede de Junta da Freguesia.

33.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à  Freguesia de Vila 
Seca para proceder ao “Arranjo Urbanístico da Zona Envolvente e Aces-
sos da Casa Mortuária”.

34.  Atribuição de subsídio, no valor de 20.000,00€, à União de Freguesias de 
Durrães e Tregosa para proceder ao alargamento do cemitério (Durrães).

35.  Atribuição de subsídio, no valor de 12.000,00€, à União de Freguesias 
de Tamel Sta. Leocádia e Vilar do Monte para proceder às obras de alar-
gamento da Rua do Gaio.

36.  Atribuição de subsídio, no valor de 1.140,00€, à Associação Desportiva e 
Cultural de Remelhe para proceder a obras de requalificação do piso do 
campo de futebol.

37.  Atribuição de subsídio, no valor de 1.500,00€, à Santa Casa da Mise-
ricórdia de Barcelos como colaboração na realização da Procissão de 
Endoenças 2016.

38.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00€, à Real Irmandade do 
Senhor Bom Jesus da Cruz de Barcelos para a realização e apresentação 
dos “Tapetes de Flores Naturais”, no Templo do Senhor Bom Jesus da 
Cruz, no âmbito da Festa das Cruzes.

39.  Atribuição de subsídio, no valor de 2.500,00€, à Fábrica da Igreja da 
Paróquia de Santa Marinha de Remelhe para proceder a trabalhos de 
conservação e restauro dos vários equipamentos, objetos e acessórios 
religiosos.

40.  Atribuição de subsídio, no valor de 15.000,00€, à Confraria Nossa Se-
nhora do Terço para continuar com a realização dos trabalhos de reabi-
litação dos altares laterais, de S. Bento e de Nossa Senhora do Terço. 

41.  Atribuição de subsídio, no valor de 3.000,00€, ao Corpo Nacional de 
Escutas – Núcleo de Barcelos para custear as despesas inerentes aos 
serviços prestados no Campeonato Europeu de MLAIC que se realizou 
em agosto de 2015, no Complexo de Tiro da Fervença.

42.  Cedência de material a título definitivo à Freguesia de Fragoso.
43.  Reconhecimento de Interesse Público Municipal, para efeitos de utiliza-

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

ção de solo abrangido por restrição de utilidade pública.
45.  Protocolo de Colaboração para a realização de estágio.
46.  Ratificação do despacho proferido pelo Senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Barcelos que aprova a cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal ao Gallus Gallus – Grupo de Fados do IPCA para a realização 
de uma noite de fado académico em Barcelos.

47.  Ratificação dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador Domingos 
Pereira, que aprovaram o seguinte: Cedência do Auditório da Biblioteca 
Municipal, à Delegação de Barcelos da Ordem dos Advogados, para 
a realização de uma conferência subordinada ao tema "Os meios de 
defesa no Processo Tributário", no dia 24 de fevereiro; Cedência da 
Piscina Municipal, à Associação Cultural e Recreativa de Roriz, Equipa 
Júnior de Ciclismo, para a realização de um treino de recuperação no 
âmbito do Estágio, no dia 27de fevereiro; Cedência do Auditório da Casa 
da Juventude, à "Comissão de Protecção  de Crianças e Jovens", para a 
realização de uma reunião alargada da Comissão, no âmbito do projeto 
"Tecer a prevenção", no dia 1 de março; Cedência do Auditório Munici-
pal, à entidade "Contamais", para a realização de um seminário sobre 
a produção de forragens hidropónicas, no dia 11 de março; Cedência 
das instalações do átrio da Central de Camionagem, à Associação Clube 
Moto Galos de Barcelos, para a realização do Festival de Bandas de 
Garagem Moto Rock, nos dias 11 e 12 de março; Cedência do Auditório 
da Biblioteca Municipal, ao "Gallus Gallus - Grupo de Fados do IPCA", 
para a realização de uma "Noite de Fado Académico", no âmbito das co-
memorações do 7º aniversário do grupo, no dia 2 de abril; Cedência da 
parte inferior da bancada sul, nível 3, do Estádio Cidade de Barcelos, à 
"ACOBAR - Associação de Coleccionismo de Barcelos", para a realização 
do "XII Encontro Internacional de Coleccionadores", no dia 30 de abril; 
Cedência de uma garagem do Estádio Cidade de Barcelos, à Comissão 
do Curso de Gestão e Atividades Turísticas, do Instituto Politécnico 
do Cávado e do Ave, para guarda do Camião de Curso para o Cortejo 
Académico, na semana da Queima das Fitas; Cedência do Teatro Gil 
Vicente, ao Conservatório de Música de Barcelos, para a realização de 
uma Audição alusiva aos Jogos Olímpicos e aos seus valores, no dia 28 
de maio; Cedência de diversos apoios à reunião de âmbito nacional do 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, nomeadamente, lanche 
para os participantes, Coffee-Break, Give Aways, livros, galos médios e 
garrafas de vinho da Adega Cooperativa de Barcelos; e Disponibilização 
de 4 galos estilizados para promoção turística – Pelouro da Cultura.

48.  Ratificação dos despachos proferidos pelo Senhor Vereador Alexandre 
Maciel, que aprovaram o seguinte:  Cedência de árvores, bancos de 
jardim e caixotes de lixo – Juventude Cultural Recreativa de Perelhal; 
Cedência de 20 caixotes de lixo de plástico com tampa – Feira da Isabe-
linha; Cedência de plantas para a EB1 de Airó – Agrupamento de Escolas 
Rosa Ramalho, em Barcelinhos; e Cedência de 40 grades – Fábrica 
Igreja Paroquial S. Julião da Silva.
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