
 
 

  
   ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO FUNCHAL        

   
                                                 Edital  10/2013  
    
 

                                                                          DELIBERAÇÕES 
 
A Assembleia Municipal do Funchal, na sessão ordinária de 24 de setembro do corrente ano, 

apreciou e deliberou o seguinte: 

 

                                   Período antes da ordem do dia: 

 

1- Foi aprovada por unanimidade a ata da sessão ordinária da AM do dia 27 de junho do 

corrente ano; 

2- Foram analisados vários assuntos para a vida do município, apresentado pelos 

senhores deputados municipais, 

 

                                            Período da ordem do dia: 

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

períodos decorrentes entre 19 de junho a 13 de setembro do corrente ano e prestados 

os esclarecimentos solicitados pelos deputados municipais relativos às questão 

equacionadas;  

4- Aprovada por maioria com 25 votos do PSD e 15 abstenções, sendo 5 do PS, 4 do 

CDS/PP, três do PND, dois do PCP/PEV e uma do BE a apreciação e votação da 

proposta da Câmara relativa à Reprogramação de Projetos do Plano Plurianual de 

Investimentos;  

5- Aprovada por maioria com 28 votos a favor, sendo 24 votos do PSD, 4 votos do 

CDS/PP e 10 abstenções, sendo 4 do PS, 3 do PND, 2 do PCP/PEV e uma do BE, a 



 
 

apreciação e votação do Regulamento Municipal de Proteção Civil do Município do 

Funchal; 

6- Aprovado por maioria com 28 votos a favor, sendo 24 do PSD, 4 do CDS e 11 

abstenções, sendo 5 do PS, 3 do PND, 2 do PCP/PEV e uma do BE, a votação do 

Contrato Programa SociohabitaFunchal; 

7- Aprovado por unanimidade a apreciação e votação da proposta da Câmara, referente às 

Taxas de Cremação; 

a) Cremação de defuntos: 220:00€   

b) Cremação de ossadas: 

1- Proveniente de cemitério do concelho: 75:00€    

2- Proveniente de outros cemitérios: 110:00€ 

8- Aprovado por unanimidade a proposta da Câmara sobre a Água de Rega /Sistema  

       Dual /Preçário 

         

ÁGUA POTÁVEL 
ÁGUA DE REGA/SISTEMA DUAL a)     
 

ESCALÕES  PREÇO  ESCALÕES  PREÇO 

0‐5m3     0,31 €   0‐20m3    0,12 €  

6‐m3‐15m3     0,57 €   >20m3  0,46 €  

16m3‐25m3     1,04 €   ___________   ________  

26m3‐50m3     2,31 €   ____________   ________  

>50m3     4,06 €   _____________  
 

  
 
          a)O custo de uma ligação para a água de rega é de 17,24€, ficando isento de 

            qualquer valor para as taxas de disponibilidade (aluguer de contador, de  

            esgotos e de resíduos sólidos).           

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

                Funchal e Gabinete da Assembleia Municipal, aos 25 de setembro de 2013  

                                        O Presidente da Assembleia Municipal, 

                                                  João Heliodoro da Silva Dantas 

 

          

 


