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EDITAL 
 

Nº 20/11 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

- - - Frederico Fernandes Pereira, Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, torna 
público que, no dia 17 de Dezembro de 2011, no Auditório da Biblioteca Municipal. em 
Reunião Ordinária da Assembleia Municipal, se tomaram as seguintes deliberações:  
  

a) Moção “Contra o rumo de declínio económico, retrocesso social e exploração - A 

luta é o caminho” - Aprovada por maioria com 21 votos a favor da CDU e do BE e 13 

votos contra do PS e do PSD; 

b) Moção “Que Plano de Transportes?” - Aprovada por maioria com 31 votos a favor 

da CDU, do PS, e do BE e 3 votos contra do PSD; 

c) Moção “XIII Congresso Nacional da ANAFRE- as Freguesias na Reforma do 

Estado” - Aprovada por maioria com 21 votos a favor da CDU e do BE e 13 votos 

contra do PS e do PSD; 

d) Voto de Saudação “Boas práticas ambientais” - Aprovado por maioria com 24 votos 

a favor da CDU, do BE e do PSD e 10 abstenções do PS; 

e) Moção “Em defesa do direito à saúde dos portugueses e pela melhoria da 

qualidade do SNS” - Aprovada por maioria com 31 votos a favor da CDU, do PS, e do 

BE e 3 votos contra do PSD; 

f) Moção “Direitos Humanos e Cidadania”- Aprovada por unanimidade; 

g) Moção “Reestruturação Curricular”- Aprovada por maioria com 30 votos a favor da 

CDU, do PS e do BE, 3 votos contra do PSD e 1 abstenção do PS; 

h) Moção “Serviço Público de Transportes” - Aprovada por maioria com 31 votos a 

favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD; 

i) Moção “Pela dignidade do trabalho“ - Aprovada por maioria com 31 votos a favor 

da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD; 

j) Voto de Pesar pelo falecimento de Artur Quaresma - Aprovado por unanimidade. 

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

Barreiro, 20 de Dezembro de 2011 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 

 
Frederico Pereira 
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