
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS   
 
 
 

EDITAL N.º 17 
 
 
 

SESSÃO PÚBLICA ORDINÁRIA DO DIA 30/09/2022 (Continuação) 
 
 

 FERNANDO SANTOS PEREIRA, DR., Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos: 
 Faz público, tendo em atenção o preceituado no nº 1 do art.º 27º e artigo 46º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12/09, que no próximo dia 3 de outubro de 2022 (segunda-feira) se realizará no 
Auditório dos Paços do Concelho, às 21h00, a segunda reunião da sessão ordinária de 30 de 
setembro de 2022 desta Assembleia, que versará a seguinte ordem de trabalhos: 
 
 ORDEM DO DIA 
 

13. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal a solicitar a desafetação do 
domínio público municipal e a integração no domínio privado do município de uma parcela 
de terreno com a área de 404,00 m2, situada na União das Freguesias de Barcelos, Vila 
Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro); 

14. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal a solicitar a desafetação do 
domínio público municipal e a integração no domínio privado do município de uma parcela 
de terreno com a área de 161,30 m2, sita na União das Freguesias de Durrães e Tregosa; 

15. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de eliminação da via prevista para 
a freguesia de Gilmonde e respetiva alteração/correção da Planta de Ordenamento 1 do 
Plano Diretor Municipal (processo camarário GUD 35.521); 

16. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de eliminação da via prevista para 
a freguesia de Vila Frescaínha S. Pedro e respetiva alteração/correção da Planta de 
Ordenamento 1 do Plano Diretor Municipal (processo camarário 1.445/85-R); 

17. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de eliminação da via prevista para 
a freguesia de Viatodos e respetiva alteração/correção da Planta de Ordenamento 1 do 
Plano Diretor Municipal (processo camarário GUD 19.516); 

18. Discussão e votação do 4º Relatório de Monitorização da Área de Reabilitação Urbana 
Barcelos Nascente Um; 

19. Discussão e votação do 4º Relatório de Monitorização (2021) da Operação de Reabilitação 
Urbana do Centro Histórico de Barcelos; 

20. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal referente à concessão de 
benefícios fiscais à requerente Joana Isabel Faria Correia da Silva, no âmbito da Área de 
Reabilitação Urbana do Centro Histórico de Barcelos; 

21. 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, 1 de outubro de 2022 

 

        O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

 

      (Fernando Santos Pereira, Dr.)  


