
             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

 
EDITAL 

Nº 5/12 
DELIBERAÇÕES 

 
 

- - - Frederico Fernandes Pereira, Presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, torna 
público que, nos dias 28 e 29 Fevereiro de 2012, no Auditório da Biblioteca Municipal, em Reunião 
Ordinária da Assembleia Municipal, se tomaram as seguintes deliberações:  
 

28 de Fevereiro de 2012 
 

1. Moção - Contra o corte de carreiras e aumento dos passes na Soflusa – Aprovada por maioria, 
com 20 votos a favor da CDU e do BE, 3 votos contra do PSD e 8 abstenções do PS. 
 

2. Moção – Contra o retrocesso social - Aprovada por maioria, com 20 votos a favor da CDU e do BE e 
13 votos contra do PS e do PSD. 
 

3. Moção – Projecto Arco Ribeirinho Sul - O País e o Barreiro não podem esperar - Aprovada por 
maioria, com 30 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD.  
 

4. Moção – Em defesa da formação e educação de adultos no Barreiro - Aprovada por maioria, com 
30 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD. 
  

5. Saudação – Unidade saúde familiar ribeirinha – Aprovada por unanimidade 
 

6. Saudação – Comandante Aníbal Luís agraciado com a Fénix de Honra - Aprovada por 
unanimidade. 
 

7. Moção – Homenagem a José Afonso - Aprovada por unanimidade. 
 

8. Moção – Criação do programa pequenos-almoços na escola - Aprovada por unanimidade. 
 

9. Voto de Saudação – Criação de reserva natural local do Sapal do rio Coina e Mata Nacional da 
Machada - Aprovada por unanimidade. 
 

29 de Fevereiro de 2012 
 

1. “Novo Protocolo de Delegação de Competências da Câmara Municipal do Barreiro para as 
Juntas de Freguesia do Concelho”- Aprovada por unanimidade. 

 
2. “Ratificação da assinatura do contrato de empréstimo celebrado entre o município do 

Barreiro e o IFDR, no âmbito do empréstimo quadro celebrado entre o estado Português e o 
Banco Europeu de Investimentos”. Aprovada 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, 1 de Março de 2012 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
 

Frederico Pereira 
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