
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS   
 
 

EDITAL N.º 7 
 

 

SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA NO DIA 25/02/2022 
 

 

 FERNANDO SANTOS PEREIRA, DR., Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos: 
 Faz público, tendo em atenção o preceituado no nº 1 do art.º 27º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12/09, que no próximo 
dia 25 de fevereiro de 2022 se realizará no Auditório dos Paços do Concelho, às 21h00, uma sessão ordinária desta Assembleia, 
que versará a seguinte ordem de trabalhos: 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
- 60 minutos destinados à discussão dos assuntos constantes no artigo 11º do Regimento da Assembleia Municipal. 

 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 - 30 minutos reservados ao público nos termos do artigo 12º do Regimento da Assembleia Municipal (as inscrições para a 

intervenção do público devem ser efetuadas para o email gabinetedeapoio@am-barcelos.pt até às 12 horas do dia 

24/02/2022). 
 ORDEM DO DIA 

1. Aprovação das atas das sessões de 26 de novembro e 16 de dezembro de 2021; 
2. Aprovação do Regimento da Assembleia Municipal; 
3. Ratificação da adesão do Município de Barcelos à Associação Nacional das Assembleias Municipais – ANAM; 
4. Discussão e votação da 1.ª Revisão ao Orçamento Municipal e Opções do Plano de 2022; 
5. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal a solicitar autorização para a celebração do Contrato 

Interadministrativo de Delegação de Competências entre o Município e as Freguesias do concelho de Barcelos; 
6. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal a solicitar autorização para outorga do Acordo de 

Transferência de Recursos do Município para as Freguesias do concelho de Barcelos; 
7. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal relativa à atribuição de subsídios às Juntas de Freguesia 

desde 1 de maio de 2019; 
8. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de prorrogação do prazo para a aceitação das competências 

previstas no Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto (Ação Social), para o dia 1 de janeiro de 2023, à luz do n.º 5 do 
artigo 24.º do aludido diploma; 

9. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de prorrogação do prazo de revisão do Plano Diretor Municipal 
de Barcelos; 

10. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal de Alteração do Mapa de Pessoal do Município de Barcelos; 
11. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal referente à composição dos júris de recrutamento e seleção 

dos cargos de direção intermédia de 1.º, 2.º e 3.º graus, a prover na autarquia; 
12. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal relativa à concessão de benefícios fiscais à requerente Teresa 

Cristina Gonçalves Vieira Martins, no âmbito da Área de Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Barcelos; 
13. Discussão e votação da Proposta da Câmara Municipal a solicitar o Reconhecimento de Interesse Público Municipal 

na construção de um edifício destinado a “Empreendimento de Turismo no Espaço Rural”, regularização da sua 
atividade, sito na Rua Quinta do Sol, freguesia de Fornelos; 

14. Apreciação do Relatório de Atividades da CPCJ de Barcelos do ano 2021; 
15. Apreciação da Informação semestral sobre a situação económico-financeira da Empresa Municipal de Educação e 

Cultura de Barcelos; 
16. Apreciação da informação escrita do Presidente da Câmara Municipal acerca da atividade desta e da situação 

financeira do município. 
 
Para constar se publica este e outros de igual teor que vão ser afixados nos lugares habituais. 
Barcelos, 17 de fevereiro de 2022 

 

          O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

                         (Fernando Santos Pereira, Dr.)  


