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             MUNICÍPIO DO BARREIRO 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
 

 
EDITAL 

 
Nº 17/11 

 
DELIBERAÇÕES 

 
 

- - - Frederico Fernandes Pereira, Presidente da Assembleia Municipal do 
Barreiro, torna público que, nos dias 15 e 16 de Setembro de 2011, pelas 21 
horas, no Auditório da Biblioteca Municipal, em Reunião Ordinária da 
Assembleia Municipal, se tomaram as seguintes deliberações:  
  

15 de Setembro 2011 

 

 Moção “A Luta dos Trabalhadores” - Aprovada por maioria, com 

22 votos a favor da CDU e do BE, 10 Abstenções do PS e 3 votos 

contra do PSD 

 Moção “Arco Ribeirinho” - Aprovada por maioria, com 32 votos a 

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

 Moção “Novo Governo – Três meses desastrosos para o 

Barreiro” - Aprovada por maioria, com 32 votos a favor da CDU, do 

PS, e do BE e 3 votos contra do PSD 

 Moção “Investimentos para o Barreiro, na área da Educação e 

da Saúde, são necessários” - Aprovada por maioria, com 32 votos a 

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

 Moção “Aumento do número de vagas em equipamentos para a 

infância” - Aprovada por maioria, com 32 votos a favor da CDU, do  

PS e do BE e 3 votos contra do PSD 

 Moção “Gestão da Coisa Pública”- Aprovada por maioria, com 32 

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

 Moção “Atentado Terrorista que mudou o Mundo”- Aprovada 

por unanimidade 
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 Moção “Em defesa do Poder Local Democrático” - Aprovada por 

maioria, com 22 votos a favor da CDU e do BE e 13 votos contra do 

PS e do PSD. 

 Saudação “ Serviços Nacional de Saúde” - Aprovada por maioria, 

com 32 votos a favor da CDU, do PS e do BE e 3 votos contra do PSD 

 

 
16 de Setembro de 2011 

 

 RESOLUÇÃO “Arco Ribeirinho Sul – O Barreiro no centro da 
estratégia de desenvolvimento da Área Metropolitana de 
Lisboa” - Aprovada por maioria, com 31 votos a favor da CDU, do PS 
e do BE e 3 votos contra do PSD 

 
 

- - - 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 Setembro de 2011 
 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 
 

 
 

Frederico Pereira 
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