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ACTA nº 11 

Reunião Ordinária da Assembleia Municipal 

Realizada em 23 de Setembro de 2011 

 
Aos vinte três dias do mês de Setembro do ano dois mil e onze, pelas vinte horas e 
cinquenta minutos, no Auditório da Biblioteca Municipal, reuniram a Assembleia 
Municipal do Barreiro, com a seguinte agenda:  

 
3. Período da Ordem do Dia 
 

3.1 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Taxa do Imposto 
Municipal sobre imóveis (IMI), a cobrar no ano 2012”. 

 
3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Derrama sobre o 
lucro tributável em 2011, a cobrar em 2012”.   

 
3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara “Alteração do Mapa de 

Pessoal para o corrente ano de 2011.” 
 

3.5 Apreciação e votação da proposta da Câmara “ Projecto de 
Regulamento Municipal dos horários de funcionamento dos 
estabelecimentos comerciais do Concelho do Barreiro. 

 
 Executivo Camarário esteve representado pelo Sr. Presidente e senhores vereadores 
Carlos Moreira, Mónica Duarte, Alexandra Ruivo, Zélia Silva, Santa Clara Gome, Rui Lopo  e 
Nuno Banza. 
 
A Mesa é composta pelo Sr. Presidente Frederico Pereira, Primeira Secretária Rita 
Filomena e Segunda Secretária Sara Ferreira. 
 
O Senhor Presidente da Mesa da Assembleia abriu os trabalhos informando o plenário 
relativamente à composição da Assembleia Municipal em matéria de pedidos de 
substituição ao abrigo do artigo 78º da lei 169/99 de 18 de Setembro, revista pela lei 5/A 
/2002 de 11 de Janeiro, pediram substituição os senhores deputados municipais:  
 
Rita Filomena –  Substituído por Alfredo Falcão  
Joaquim Matias_ Substituído por José Carlos Marques 
Presidente da Junta de Fregª Stº António – Substituído por Rogério Figueiras 
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João Pintassilgo – Substituído por Carlos Pires 
Fernanda Moreno - Substituído por Ana Silva 
 
Verificada que foi a existência de quórum, foi declarada aberta a reunião pelas 21, 30 
horas, registando – se 34 presenças. 

 
Sr. Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação as actas, nºs 3, 4 e 5 das reuniões 
da Assembleia Municipal, tendo as mesmas sido aprovadas por unanimidade. 
 

 
3. Período Da Ordem do Dia 

 
 

3.1 Apreciação e votação da proposta da Câmara de “ Taxa do Imposto Municipal sobre 
imóveis (IMI), a cobrar no ano 2012”. 
 
Deputado Rui Ferrugem fez a leitura do parecer da Comissão de Administração e Finanças 
(documento apenso à acta como anexo 1) 
 
Vereador Carlos Moreira fez a apresentação da proposta da Câmara relativamente ao  
“IMI”. 
 
 Sobre a matéria em apreciação intervieram os senhores deputados municiais:  
Hugo Cruz, Isidro Heitor – (intervenção apensa à acta como anexo -2 ) ,Rui Ferrugem, 
Humberto Candeias, Vereador Carlos Moreira, Hugo Cruz e Rui Ferrugem 
A proposta foi votada por maioria com 22 votos a favor da CDU e BE e 12 abstenções do 
PS e PSD. 
 
DECLARAÇÕES DE VOTO 
Hugo Cruz - Apenso à acta como anexo “3” 
Isidro Heitor – Apenso à acta como anexo “4” 

 
3.2  - Apreciação e votação da proposta da Câmara de “Derrama sobre o lucro tributável em 2011, 

a cobrar em 2012”  
Foi dada a palavra ao Vereador Carlos Moreira para apresentar o documento. Sobre a matéria 
em discussão registaram-se as intervenções dos senhores deputados 
municipais - Hugo Cruz, Isidro Heitor, Rui Ferrugem, Humberto Candeias e por último o 
Vereador Carlos Moreira para responder às questões e dúvidas colocadas. 
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            A proposta da Câmara foi aprovada por Unanimidade 
 

3.3 Apreciação e votação da proposta da Câmara “Alteração do Mapa de Pessoal para o corrente 
ano de 2011.” 

Foi dada a palavra ao Vereador Carlos Moreira para apresentar o documento 

A proposta da Câmara foi aprovada por unanimidade 
 

3.4 Apreciação e votação da proposta da Câmara “ Projecto de Regulamento Municipal dos 
horários de funcionamento dos estabelecimentos comerciais do Concelho do Barreiro. 

 
O ponto foi retirado a pedido da Câmara Municipal 
 

 
ENCERRAMENTO 

 
O Senhor Presidente da Mesa deu por encerrados os trabalhos pelas zero horas do dia 24 de 
Setembro de dois mil e onze, constando a gravação áudio desta sessão arquivados nos 
serviços da Assembleia Municipal. 

 
APROVAÇÃO DA ACTA 

Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que após analisada foi 
aprovada por Unanimidade na reunião em realizada em 28 de Fevereiro de 2012 e vai ser 
assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, __________________________ Técnica de Secretariado 
que a lavrei e pelo Senhor Presidente da Assembleia. Frederico Pereira __________________ 

 
 
 
 

Conforme o original 
 
O Presidente da Assembleia Municipal 

 
 


	Reunião Ordinária da Assembleia Municipal
	Realizada em 23 de Setembro de 2011
	APROVAÇÃO DA ACTA
	Para constar e produzir os seus efeitos legais, se lavrou a presente acta que após analisada foi aprovada por Unanimidade na reunião em realizada em 28 de Fevereiro de 2012 e vai ser assinada por mim Rosa Maria de Jesus Ribeiro, ______________________...


		2012-02-29T19:12:09+0000
	Frederico Fernandes Pereira




