ASSEMBLEIA MUNICIPAL DO FUNCHAL
Edital 4/2013
DELIBERAÇÕES
A Assembleia Municipal do Funchal, na sessão ordinária de 28 de fevereiro 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 de 28 de dezembro
de 2012 e a ata da sessão extraordinária de 4 de janeiro do corrente ano;
2- Aprovada por maioria com trinta e sete votos, sendo 24 votos do PSD, 5 do PS, 2 do
CDS/PP, 3 do PND, 2 do PCP/PEV, 1 do BE e uma abstenção do PSD, a
recomendação apresentada pelo PS, da convocação de uma conferência de líderes
dos grupos parlamentares para o dia 5 de março, para preparação de um debate e
análise da situação do comércio da cidade e sua requalificação;
3- Aprovado por unanimidade a proposta apresentada pelo PCP/PEV, referente à
resolução de medidas compensatórias para o comércio no centro do Funchal;
4- Aprovado por unanimidade a Moção referente à proposta de alteração da Lei das
Finanças Locais, apresentada pelo PCP/PEV;
5- Aprovado por maioria com 24 votos a favor do PSD, 5 do PS, 2 do CDS/PP, 3 do
PND, 1 do BE e uma abstenção do PSD, a proposta à CMF apresentada pelo
PCP/PEV, solicitando a atribuição do nome de uma rua ou praça do Funchal, em

homenagem a Maria Lamas, assinalando o Dia Internacional da Mulher que se
realiza no próximo dia 8 de março;

Período da ordem do dia
6- Analisada a informação atinente à atividade do executivo camarário relativo aos
períodos decorrentes entre os meses de dezembro de 2012 a fevereiro do corrente
ano e prestados os esclarecimentos solicitados pelos deputados municipais relativos
às questão equacionadas;
7- Aprovado por maioria com 35 votos, sendo 25 votos do PSD, 5 do PS, 2 do
CDS/PP, 3 do PND e 3 abstenções, sendo 2 do PCP/PEV e 1 do BE, a apreciação e
votação da proposta de autorização de delegação de competências da CMF a
celebrar entre as juntas e a CMF, bem como da atribuição das respetivas verbas nas
juntas de freguesias de: Stº António, S. Martinho, Sta. Maria Maior, Monte, S.
Gonçalo, S. Roque, S. Pedro, Imaculado Coração de Maria, Santa Luzia e Sé,
relativamente às seguintes atividades:
a) Conservação e limpeza de valetas, bermas, becos e caminhos;
b) Conservação e limpeza de ruas e passeios;
8- Aprovado por maioria com 28 votos, sendo 25 do PSD, 2 do CDS/PP, 1 do BE, 3
votos contra do PND e 7 abstenções, sendo 5 do PS e 2 do PCP/PEV, a reapreciação
e votação da alteração do quadro de faturas – PAEL – Programa e Apoio à
Economia Local, anteriormente apresentado em reunião extraordinária da AM de 3
de outubro de 2012;
9- Aprovado por maioria com 33 votos, sendo 25 votos do PSD, 2 do CDS/PP, 3 do
PND, 2 do PCP/PEV, 1 do BE e 5 abstenções do PS, a apreciação e votação da
proposta apresentada pela CMF, relativa à adequação e alteração dos Estatutos da
Empresa Municipal Frente MarFunchal – Gestão e Exploração de Espaços Públicos
e de Estacionamentos Públicos Urbanos do Funchal, E.M., bem como o Estatuto
Remuneratório dos Órgãos Sociais;
10- Aprovado por maioria com 33 votos, sendo 25 votos do PSD, 2 do CDS/PP, 3 do
PND, 2 do CDS/PP, 1 do BE e 5 abstenções do PS, a apreciação e votação da

proposta apresentada pela CMF relativa à adequação dos Estatutos da Empresa
Municipal SociohabitaFunchal, Empresa Municipal de Habitação, bem como o
Estatuto Remuneratório dos Órgãos Sociais.

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

Funchal e Gabinete da Assembleia Municipal, aos 4 de março de 2013

O Presidente da Assembleia Municipal,

João Heliodoro da Silva Dantas

