
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE BARCELOS   
 

 

EDITAL N.º 20 
 

SESSÃO PÚBLICA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 17/12/2022 

 

 
 FERNANDO SANTOS PEREIRA, DR., Presidente da Assembleia Municipal de Barcelos: 
 Faz público, tendo em atenção o preceituado nos n.ºs 2 e 3 do artº 28º da Lei nº 
75/2013, de 12/09, que no próximo dia 17 de dezembro de 2022 (sábado) se realizará no 
Auditório dos Paços do Concelho, às 10h00, uma sessão extraordinária desta Assembleia, 
que versará a seguinte ordem de trabalhos:  
 

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 assembleia@cm-barcelos.pt até às 12 horas do dia 16/12/2022). 

 
 ORDEM DO DIA 

1. Discussão e votação da proposta de criação da Freguesia de Silveiros e da 
Freguesia de Rio Covo (Santa Eulália), por desagregação da União das Freguesias 
de Silveiros e Rio Covo (Santa Eulália); 

2. Discussão e votação da proposta de criação da Freguesia de Barcelos, Freguesia de 
Vila Boa, Freguesia de Vila Frescaínha S. Martinho e Freguesia de Vila Frescaínha 
S. Pedro, por desagregação da União das Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila 
Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro); 

3. Discussão e votação da proposta de criação da Freguesia de Milhazes, Freguesia 
de Vilar de Figos e Freguesia de Faria, por desagregação da União das Freguesias 
de Milhazes, Vilar de Figos e Faria; 

4. Discussão e votação da proposta de criação da Freguesia de Vila Cova e da 
Freguesia de Feitos, por desagregação da União das Freguesias de Vila Cova e 
Feitos; 

5. Discussão e votação da proposta de criação da Freguesia de Durrães e da 
Freguesia de Tregosa, por desagregação da União das Freguesias de Durrães e 
Tregosa; 

6. Discussão e votação do Regulamento do Orçamento Participativo do Município de 
Barcelos; 

7. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de concessão/atribuição de 
comparticipações financeiras às Freguesias e Uniões de Freguesias do concelho de 
Barcelos; 

8. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de revisão da Estratégia 
Local de Habitação de Barcelos; 

9. Ratificação da adesão do Município de Barcelos à Central Nacional de Compras 
Municipais; 

10. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal a solicitar autorização para 
os encargos plurianuais para 2023, decorrentes das empreitadas denominadas 
“Passadiço Pedonal do Rio Cávado” e “Troço Urbano da Ecovia do Cávado; 
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11. Discussão e votação da proposta da Câmara Municipal de nomeação do Auditor 
Externo Cruz, Amaral & Associados, SROC, Lda., para efetuar auditoria externa às 
contas do município; 

12. 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 1.621,00 m2, localizada na Rua dos Fornos, 
freguesia da Várzea; 

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 1.687,00 m2, situada na Rua do Areal, 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 2.125,00 m2, sita na Rua 29 de junho, União das 
Freguesias de Barcelos, Vila Boa e Vila Frescaínha (S. Martinho e S. Pedro); 

15. 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, 12 de dezembro de 2022 

 

 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, 

 

 

        (Fernando Santos Pereira, Dr.) 


