
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS   
 
 

 

EDITAL N.º 14 
 

 

 

SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA NO DIA 17/06/2022 
 

 

 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 17 de junho 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 12º do Regimento da 

Assembleia Municipal. 
 

 INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
- 30 minutos reservados ao público nos termos do artigo 13º 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 16/06/2022). 
 

 ORDEM DO DIA 
1. Aprovação das atas das sessões de 7, 22 e 25 de abril de 2022; 
2. Apresentação e debate da informação do Sr. Secretário Executivo da CIM acerca das 

atividades desenvolvidas pela Comunidade Intermunicipal do Cávado; 
3. Discussão e votação dos documentos relativos às Contas Consolidadas do exercício 

económico de 2021; 
4. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão/atribuição de 

comparticipações financeiras às Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho de 
Barcelos; 

5. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal relativa à Adenda ao Contrato-
Programa celebrado entre o Município de Barcelos e a Empresa Municipal de Educação e 
Cultura de Barcelos, para dois mil e vinte e dois; 

6. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal para designação do Fiscal Único da 
Empresa Municipal de Educação e Cultura de Barcelos; 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal a solicitar o Reconhecimento de 
Interesse Público Municipal na pavimentação de um arruamento público sito na Rua da 
Agra, freguesia de Galegos Santa Maria; 

8. Apresentação, para conhecimento, do Relatório de Contas da Empresa Municipal de 
Educação e Cultura de Barcelos de 2021; 

9. 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, 9 de junho de 2022 

 

        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

 

         (Fernando Santos Pereira, Dr.)  


