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DELIBERAÇÃO 

Nº 79/2014 
 

Reunião ordinária da Assembleia Municipal  
Realizada em 9 de dezembro de 2014 

 

 

ALTERAÇÃO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO 

 

A Assembleia Municipal do Barreiro, reunida no dia 9 de dezembro de 2014, 

em reunião ordinária, aprovou a ALTERAÇÃO À COMPOSIÇÃO DO CONSELHO 

MUNICIPAL DO ASSOCIATIVISMO, proposta pela CMB, que passou a ser a 

seguinte:  

 
a) O Presidente da Câmara Municipal do Barreiro e/ ou o Vereador com a 

competência Delegada com a área do Associativismo que presidirá às reuniões 

do Conselho; 

b) Um representante dos Serviços Municipais com intervenção directa na área do 

Associativismo; 

c) Os cidadãos condecorados com o Galardão “Barreiro Reconhecido” na área do 

Associativismo, convidados e que expressem disponibilidade para integrarem 

este órgão; 

d) Representantes nomeados pelo Movimento Associativo, sendo que para o 

efeito, o Movimento Associativo de cada União de Freguesias e Junta de 

Freguesia designará um representante por cada dez associações, sendo que 

será sempre garantido um representante por União de Freguesias e Junta de 

Freguesia; 

e) Um representante por cada uma das estruturas inter associativas, devidamente 

legalizadas, que existam no Barreiro; 

f) Um representante de cada uma das Uniões de Freguesia e Junta de Freguesia 

do concelho do Barreiro; 

g) Quatro representantes da Assembleia Municipal do Barreiro; 
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h) Três pessoas residentes no concelho do Barreiro de reconhecido mérito e 

intervenção na vida associativa, convidadas pela Câmara Municipal do 

Barreiro; 

i) Três pessoas residentes no concelho do Barreiro de reconhecido mérito e 

intervenção na vida associativa, convidadas pelo Conselho Municipal do 

Associativismo; 

j) Outras pessoas ou entidades indicadas pelo Conselho Municipal do 

Associativismo 

 
 
Aprovado por maioria, com 28 votos a favor da CDU, do PS, do BE, e do MCI, 
e 2 abstenções do PSD. 
 

 
 
Barreiro, 10 de dezembro de 2014 
 

 
 

O Presidente da Assembleia Municipal 

 
Frederico Pereira 

Página 2 de 2 
 


		2014-12-12T00:18:26+0000
	FREDERICO FERNANDES PEREIRA




