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                    MUNICÍPIO DO BARREIRO 
      ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

EDITAL 
Nº 7/16 

CONVOCATÓRIA 
- - - Frederico Fernandes Pereira, Presidente da Assembleia Municipal do 
Barreiro, torna público que nos dias 29 de junho e 01 de julho de 2016, pelas 21 
horas, no Auditório da Biblioteca Municipal, se realiza uma Reunião Ordinária da 
Assembleia Municipal. 
Com a seguinte agenda: 

1. PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO AO ABRIGO DO ARTIGO 41º DO REGIMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL 
2. PERÍODO E ANTES DA ORDEM DO DIA 
3. PERÍODO DA ORDEM DO DIA 

3.1 Apreciação da intervenção escrita do Senhor Presidente da Câmara sobre a 
atividade municipal bem como da situação financeira do município de acordo com 
o artigo 25º nº 2 al. c) da Lei nº 75/2013 de 12/09. 

3.2 Documentos de prestação de contas consolidadas entre a Câmara Municipal do 
Barreiro e os Serviços Municipalizados de Transportes Coletivos do Barreiro do 
ano de 2015. 

3.3 Designação de juris para procedimentos concursais de pessoal dirigente do 
Município do Barreiro. 

3.4 Empréstimo de médio e longo prazo até ao montante de € 8.379.704,66 (oito 
milhões, trezentos e setenta e nove mil, setecentos e quatro euros e sessenta e 
seis cêntimos) para substituição de dívida por amortização do empréstimo 
contraído no âmbito do PAEL – Aditamento ao contrato. 

3.5 Aditamento ao contrato-promessa de compra e venda do imóvel – Quinta 
Braamcamp 

3.6 Emprestimo de médio de longo prazo para aquisição da Quinta do Braamcamp até 
ao montante de € 2.900.000,00 – alteração do contrato 

3.7 Empréstimo de médio e longo prazo para realização de obras na Quinta do 
Braamcamp, promovendo a sua abertura a público e integração no território de 
Alburrica até ao montante de € 1.800.000,00 – Alteração ao contrato 

3.8 Empréstimo de médio e longo prazo para concretização de diversos investimentos 
de interesse municipal até ao montante de € 2.300.000,00 – Aditamento ao 
contrato 

- - - Para constar e produzir todos os efeitos legais, se publica o presente edital que 
vai ser afixado em todos os lugares de estilo. ------------------------------------------------- 
 
Barreiro, 17 de junho de 2016 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
FREDERICO PEREIRA 
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