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             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
 
 

EDITAL 
Nº 9/12 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 
 

- - - Frederico Fernandes Pereira, Presidente da Assembleia Municipal do 
Barreiro, torna públicos que, nos dias 30 de Abril e 2 e 3 de Maio de 2012, no 
Auditório da Biblioteca Municipal, em Reunião Ordinária da Assembleia Municipal, 
se tomaram as seguintes deliberações:  

 
 

30 de Abril 2012 
 

 Moção Pela Educação - Aprovada por unanimidade. 
 Moção Governo de Direita abandona o Barreiro - Aprovada por maioria, com 

31 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD.  
 Moção - Mapa Judiciário – Uma má proposta para o Barreiro e para o Distrito 

- Aprovada por maioria, com 31 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos 
contra do PSD.  

 Saudação - O 25 de Abril - Aprovada por unanimidade.  
 Moção - Desenvolvimento do território da Quimiparque - Aprovada por 

maioria, com 31 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD. 
 Moção - 25 de Abril - Aprovada por maioria, com 21 votos a favor da CDU e do BE 

e 13 votos contra do PS e do PSD. 
 Moção - Rejeitar o pacto de agressão Lutar por um Portugal com os valores 

de Abril - Aprovado por maioria, com 21 votos a favor da CDU e do BE e 13 votos 
contra do PS e do PSD. 

 Voto de Pesar pelo falecimento de Miguel Portas - Aprovado por unanimidade. 

 
 

2 de Maio de 2012 

 Transferência para as Juntas de Freguesia – Protocolo de Delegação de 
Competências. -Aprovada por maioria, com 29 votos a favor da CDU, do PS e do 
BE e 3 abstenções do PSD. 
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3 de Maio  de 2012 

 Documentos de Prestação de Contas, Relatório de Gestão da Câmara 
Municipal do Barreiro e Consolidação de Contas com os Serviços 
Municipalizados de Transportes Colectivos do Barreiro, referentes ao ano 
2011 - Aprovados por maioria, com 20 votos a favor da CDU, 9 votos contra do PS 
e 5 Abstenções do BE e do PSD. 

 Relatório de Actividades e prestação de contas dos Serviços Municipalizados 
de Transportes Colectivos do Barreiro, referente ao ano 2011- Aprovado por 
unanimidade. 

 1ª Revisão ao Orçamento de 2012 - Aprovada por maioria, com 31 votos a favor 
da CDU, do PS e do BE e 2 abstenções do PSD. 

 Alteração do Regulamento de Taxas do Município do Barreiro - Aprovada por 
maioria, com 19 votos a favor da CDU e do PS, 10 abstenções do PS e do PSD e 2 
votos contra do BE. 
 

- - - Para constar e produzir todos os efeitos legais, se publica o presente 
edital que vai ser afixado em todos os lugares de estilo. ----------------------------- 
 
 
 
Barreiro, 4 de Maio 2012 
 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 


	 Transferência para as Juntas de Freguesia – Protocolo de Delegação de Competências. -Aprovada por maioria, com 29 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 abstenções do PSD.

		2012-05-06T01:34:50+0100
	Frederico Fernandes Pereira




