
 
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO FUNCHAL        
   

                                                Edital  1/2013  
    
 

                                                                  DELIBERAÇÕES 
 
A Assembleia Municipal do Funchal, na sessão ordinária de 28 de dezembro do corrente ano, 

apreciou e deliberou o seguinte:  

                                    Período da ordem do dia: 

 

1- Foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária da AM de 27 de setembro e a  

              ata da sessão extraordinária de  3 de outubro; 

2- Analisada a informação atinente à atividade do executivo camarário relativo aos 

períodos decorrentes entre os meses de Setembro a dezembro de 2012 e prestados os 

esclarecimentos solicitados pelos deputados municipais relativos às questões 

equacionadas; 

3- Aprovada por maioria com 28 votos, sendo 25 votos do PSD, 3 do CDS/PP, 10 votos 

contra, sendo 5 do PS, 3 do PND, 2 do PCP/PEV e 1 abstenção do BE, a análise, 

discussão e votação das Grandes Opções do Plano relativo ao ano de 2013; 

4- Aprovado por maioria com 25 votos do PSD, 10 votos contra, sendo 5 do PS, 3 do 

PND, 2 do PCP/PEV e 4 abstenções, sendo 3 do CDS/PP e 1 do BE, a análise e 

discussão da proposta do orçamento da Câmara relativo ao ano de 2013; 

5- Aprovado por maioria com 21 votos a favor, sendo 20 votos do PSD, 1 do BE, 3 

votos contra do PND e 10 abstenções, sendo 5 do PS, 3 do CDS/PP e 2 do 

PCP/PEV, referente ao Modelo de Organização Interna e Estrutura Nuclear dos 

Serviços do Município do Funchal;  

6- Aprovado por maioria com 21 votos, sendo 20 do PSD, 1 do BE e 13 abstenções, 

sendo 5 do PS, 3 do CDS/PP, 3 do PND e 2 do PCP/PEV, a proposta do Mapa de 

Pessoal da Câmara para o ano de 2013; 



7- Não aprovado com 20 votos contra, sendo 17 do PSD, 3 do CDS/PP, 7 abstenções, 

sendo 5 do PS e 2 do PCP/PEV e 4 votos a favor, sendo 3 do PND e 1 do BE, o 

requerimento apresentado pelos deputados municipais do PND, propondo que se 

aguarde a decisão que o Tribunal de Contas vier a dar sobre a matéria em causa, 

constante do ponto 8 deste edital; 

8- Aprovado por maioria com 24 votos, sendo 21 do PSD, 3 do CDS/PP, 3 votos contra 

do PND e 8 abstenções, sendo 5 do PS, 2 do PCP/PEV e 1 do BE, o parecer prévio à 

assunção de despesa plurianual para os anos 2012/2013 e nomeação do auditor 

externo à empresa KPMG-SA., proposto pelo executivo municipal; 

9- Aprovado por maioria com 23 votos, sendo 20 do PSD, 2 do PCP/PEV, 1 do BE e 

11 abstenções, sendo 5 do PS, 3 do CDS/PP e 3 do PND, a proposta da Câmara para 

a contração de um empréstimo de curto prazo no montante de 3.500,000 para o 

exercício económico de 2013. 

 

OBS: Estas votações foram aprovadas em minuta para produzirem efeitos imediatos. 

                 

      Funchal e Gabinete da Assembleia Municipal, aos 3 de janeiro de 2013 

 

 

 

                                       O Presidente da Assembleia Municipal,  

                            

                                              João Heliodoro da Silva Dantas                                                 


