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 /// AMRAM e ARAE promovem ação de sensibilização para  
os municípios  

Em setembro, em colaboração com a ARAE – Autoridade Regional das Atividades 
Económicas, a AMRAM recebeu nas suas instalações uma ação de sensibilização 
sobre as questões relacionadas com o licenciamento comercial, abrangido, ou 
não, pelo regime de acesso e de exercício de diversas atividades de comércio, 
serviços e restauração, com particular destaque para as questões relacionadas 
com as atividades de livre prática, as obrigadas a comunicação prévia, as sujeitas 
a autorização e ainda as sujeitas a autorização conjunta. Para além disso, foram 
também abordados os tipos de atividade admitidos atualmente no regime.

Houve ainda espaço para explorar questões relacionadas com as atribuições de 
espaços nas festividades de verão, feiras e mercados, nomeadamente quais os 
requisitos necessários para essa atribuição (ao nível das práticas comerciais e 
de higiene e segurança alimentar), bem como questões relacionadas com a le-
gislação aplicável à venda de álcool e de tabaco, ao ruído e à recolha de óleos 
alimentares usados.

Esta ação de sensibilização, ministrada pela Inspetora Rubina Vieira, reuniu repre-
sentantes dos vários municípios da Madeira. 

 /// AMRAM promove Formação sobre o “Impacto do Regulamento 
Geral de Proteção de Dados nas Autarquias Locais”  

O Regulamento 2016/679 da União Europeia, designado como Regulamento Geral 
sobre a Proteção de Dados, vem definir o novo regime jurídico da proteção de 
dados pessoais, criando novas obrigações e responsabilidades para todas as en-
tidades públicas e privadas e sendo diretamente aplicável a partir de 25 de maio 
de 2018.

Nesse contexto, sob ministração do Centro de Formação em Proteção de Dados, 
a AMRAM promoveu uma ação de formação subordinada à temática “Impacto do 
Regulamento Geral de Proteção de Dados nas Autarquias Locais”, no dia 25 de 
setembro.

A ação formativa ministrada pelo Dr. Manuel Melo, Licenciado em Direito, Mes-
tre em Ciências Jurídico Empresariais e Doutorando em Direito e Segurança, foi 
destinada a Dirigentes, Quadros Superiores, Técnicos Superiores e Assistentes 
Técnicos a exercer funções na Direção de Sistemas de Informação, na Direção de 
Serviços Jurídicos, na Direção de Comunicações ou Marketing, na Direção Admi-

nistrativa e Financeira, na Direção de Operações e na Direção de Atendimento aos 
Utentes dos Municípios da Madeira. 

 /// AMRAM promove Formação sobre “As Novidades e o Impacto da 
Revisão do Código dos Contratos Públicos” 

A formação promovida pela AMRAM sobre “As Novidades e o Impacto da Revisão 
do Código dos Contratos Públicos” reuniu, durante dois dias (26 e 27 de setembro 
de 2017),  vários Dirigentes, Quadros e Técnicos Superiores dos Municípios da 
Madeira.

Esta ação de formação teve como enfoque a análise  do impacto da Diretiva 
2014/24/EU, relativa aos contratos públicos, no âmbito do CCP vigente, bem como 
das principais alterações a este Código, tanto as relacionadas com a formação do 
contrato, como as relativas à execução do mesmo. Para além disso, ainda houve 
espaço para debater os principais impactos decorrentes da alteração ao CCP.

A Dra. Andreia Magalhães, atualmente a exercer funções de Chefe da Unidade de 
Compras dos Serviços Partilhados da Universidade do Porto, foi a Formadora desta 
ação, através da entidade Quadros & Metas - Consultores de Gestão e Formação. 

 /// AMRAM candidata-se ao Programa POSEUR 

A AMRAM candidatou ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos – POSEUR, o projeto com a designação “RSU Municípios da Ma-
deira - Projeto para aquisição de equipamentos de recolha e deposição de RSU 
para os Concelhos da RAM”.

Este projeto está inserido numa estratégia de reforço das redes de recolha sele-
tiva existentes: recolha porta a porta, recolha a partir de pontos de entrega e re-
colha a partir de pontos de recolha móvel junto de locais ou eventos de produção 
pontual de resíduos.

O projeto “RSU Municípios da Madeira” vai investir no aumento dos equipamentos 
de deposição e recolha, otimizando os circuitos de recolha numa ótica de preven-
ção da sua produção, de redução dos consumos de energia, apostando também 
no alargamento das redes de recolha seletiva de forma a consagrar uma maior 
abrangência geográfica. Em suma, pretende-se adquirir equipamentos de recolha 
e deposição de Resíduos Sólidos Urbanos para os concelhos da RAM.
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Os objetivos associados a este projeto são os seguintes: a) a valorização material 
e orgânica dos resíduos urbanos, reduzindo a sua produção; b) aumentar a reco-
lha seletiva e a reciclagem de modo a cumprir as metas definidas pela Direção 
Regional do Ordenamento do Território e Ambiente - os indicadores de capaci-
dade adicional de reciclagem de resíduos e a taxa de resíduos para utilização e 
reciclagem. 

 /// AMRAM promove Formação sobre “Contabilidade de Gestão nos 
Municípios no Contexto do SNC-AP”  

“Decorridos 15 anos da data da aprovação do POCP e após terem sido pondera-
das as necessidades de se dispor de um sistema contabilístico que responda às 
exigências de um adequado planeamento, relato e controlo financeiro, o Gover-
no decidiu, incumbir a Comissão de Normalização Contabilística de elaborar um 
novo sistema contabilístico para as administrações públicas, que seja consisten-
te com o SNC e com as Normas Internacionais de Contabilidade Pública (IPSAS).”

Foi neste contexto que a AMRAM promoveu uma ação formativa sobre o SNC-AP 
(Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública), visando 
dar a conhecer aos Municípios da RAM o conteúdo da NCP 27 – contabilidade de 
gestão, compreender o conceito de contabilidade de gestão, principais objetivos, 
vantagens e limitações, apontar quais os documentos e mapas que suportam 
a informação necessária para o sistema de contabilidade de gestão nos muni-
cípios, saber articular um plano de contas de contabilidade analítica, produzir 
e analisar a demonstração de resultados por funções e ainda desenvolver um 
sistema de análise que forneça informação útil à gestão municipal.

A formação foi ministrada pela Dra. Paula Duarte, Chefe de Equipa Multidiscipli-
nar da Inspeção-Geral de Finanças. 

 /// AMRAM promove Formação sobre “A Gestão da Mudança” 

A AMRAM promoveu, no dia 14 de novembro, uma ação formativa sobre o tema 
“A Gestão da Mudança”.

Mudança é a transição de uma situação para outra situação diferente. Representa 
transformação, perturbação, interrupção. Toda a mudança implica novos cami-
nhos, novas abordagens, novas soluções. Mudança significa uma transformação 
que tanto pode ser gradual e constante, como pode ser rápida e imprevista. As-
sim, do ponto de vista individual, a mudança pode causar emoções e reações que 
vão do otimismo ao medo, podendo incluir ansiedade, desafio, resistência, am-
biguidade, energia, entusiasmo, incapacidade, receio, pessimismo e motivação.

A gestão da mudança é o processo de reconhecer, guiar e gerir as emoções e 
reações humanas, de modo a minimizar a inevitável queda de produtividade e 
qualidade que geralmente acompanham as mudanças. Quando uma organização 
implementa novos procedimentos, a gestão desses procedimentos estará sujeita 
às influências do clima e da cultura organizacional que devem ser analisados 
como peças fundamentais na gestão da organização.

Saber reconhecer as limitações, potencialidades, receios e resistências, é funda-
mental para conduzir os colaboradores no sentido de uma mudança que resulte 
em ganhos individuais e organizacionais.

Nesse sentido, a formação tinha como objetivo sensibilizar os participantes para 
as mudanças no contexto organizacional, sabendo como envolver as pessoas e 
equipas em situações de mudança, foi o objetivo geral desta ação.

A formação, que contou com a presença de participantes oriundos das Câmaras 
Municipais da Madeira, foi ministrada pelo Dr. Luís Machado, Coordenador, desde 
2014, da Área de Saúde Mental e Diretor Técnico do Centro de Solidariedade de 
Braga; Colaborador, desde 2011, na Unidade de Psicologia das Organizações do 

FOTOS: 
1 e 2 - Ação de Sensibilização IRAE
3 - Formação SNC-AP - NPC 27
4 - A Contabilidade de Gestão nos 
Municípios no contexto do SNC-AP
5 e 6 - Formação SNC-AP
7 e 8 - Formação sobre Proteção de Dados
9 e 10 - Formação sobre Gestão da Mudança
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Serviço de Psicologia da Universidade do Minho e Formador na área comporta-
mental, desde 2007, em Municípios e outras entidades públicas e privadas no 
âmbito do desenvolvimento de competências de liderança e gestão de equipas, 
trabalho em equipa, atendimento ao público (balcão único), gestão do tempo e 
organização do trabalho, comunicação e avaliação psicológica. 

 /// Tomada de Posse dos Órgãos da AMRAM 

A 20 de novembro de 2017, realizou-se a eleição e tomada de posse dos membros 
que compõem os órgãos sociais da AMRAM, para o mandato 2017-2021.

O Presidente da Câmara Municipal de Santana, Teófilo Alírio Reis Cunha, foi eleito 
para a Presidência do Conselho Executivo da Associação.

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO EXECUTIVO:

Presidente:  
TEÓFILO ALÍRIO REIS CUNHA
Presidente da Câmara Municipal de Santana

Vogais: 
PEDRO EMANUEL ABREU COELHO
Presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos
RICARDO ANTÓNIO NASCIMENTO
Presidente da Câmara Municipal da Ribeira Brava
RICARDO MIGUEL NUNES FRANCO
Presidente da Câmara Municipal de Machico
CÉLIA MARIA DA SILVA PECEGUEIRO
Presidente da Câmara Municipal da Ponta do Sol

COMPOSIÇÃO DA MESA DA ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL:

Presidente:
JOÃO EMANUEL SILVA CÂMARA
Presidente da Câmara Municipal do Porto Moniz

Vice-presidente:
CARLOS MANUEL FIGUEIRA DE ORNELAS TELES
Presidente da Câmara Municipal da Calheta

Secretário:
JOSÉ IDALINO DE VASCONCELOS
Presidente da Câmara Municipal do Porto Santo

COMPOSIÇÃO DO CONSELHO FISCAL:

Presidente:
JOSÉ ANTÓNIO GONÇALVES GARCÊS
Presidente da Câmara Municipal de São Vicente

Vice-presidente:
PAULO ALEXANDRE NASCIMENTO CAFOFO
Presidente da Câmara Municipal do Funchal

Vogal:
FILIPE MARTINIANO MARTINS DE SOUSA
Presidente da Câmara Municipal de Santa Cruz. 

/// Teófilo Cunha preside à primeira reunião do Conselho Executivo 
da AMRAM (mandato 2017-2021) 

A 1.ª reunião do Conselho Executivo da AMRAM, sob a presidência do Presidente 
do Conselho Executivo da AMRAM, Teófilo Cunha, realizou-se na sede da AMRAM, 
no dia 24 de novembro. 

Nesta reunião abordaram-se os vários projetos que estão sob orientação da 
AMRAM, nomeadamente a deliberação de apresentar a candidatura “AQUAFLOW” 
ao Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos (PO 
SEUR), PI 6ii – Investimentos no Setor da água para satisfazer os requisitos do 
acervo da União em matéria de ambiente e para satisfazer as necessidades de in-
vestimento que excedam esses requisitos, identificadas pelos Estados-Membros, 
OE 2 – Otimização e gestão eficiente dos recursos e infraestruturas existentes, ga-
rantindo a qualidade do serviço prestado às populações e a sustentabilidade dos 
sistemas, no âmbito do ciclo urbano da água, Secção do Regulamento específico 
do domínio da sustentabilidade e eficiência no uso de recursos (RE SEUR) – 14 – 
Gestão eficiente do ciclo urbano da água, alínea a) Abastecimento de água (AA) e 
alínea b) Saneamento de águas residuais (SAR), ambas do artigo 95.º do RE SEUR, 
para efeitos de comparticipação. 

 /// AMRAM promove Formação sobre o Sistema de Normalização 
Contabilística para a Administração Pública (SNC-AP) 

A Formação que decorreu no dia 5 de dezembro, na sede da AMRAM, abordou os 
principais aspetos a ter em conta pelos Municípios no processo de transição do 
POCAL para o SNC-AP. Os objetivos subjacentes à ação formativa foram os seguin-
tes: distinguir as principais diferenças entre o SNC-AP e o anterior normativo; cons-
ciencializar os Municípios sobre as etapas a desenvolver na transição do POCAL 
para o SNC-AP; conhecer o conteúdo das principais normas que compõem o SNC-
-AP; e saber da importância do julgamento profissional no novo paradigma. 

A Formação foi ministrada pela Dra. Sónia Maria da Silva Barbosa, Chefe de Equipa 
Multidisciplinar da Inspeção-Geral de Finanças. 

 /// Presidente da AMRAM reúne com Direção do SITAM 

O Presidente da AMRAM, Teófilo Cunha, recebeu a Direção do SITAM – Sindicato 
dos Trabalhadores de Escritório, Comércio e Serviços da Região Autónoma da Ma-
deira no dia 14 de dezembro de 2017.

Tratou-se de uma audiência solicitada pelo SITAM para apresentar as suas preocu-
pações relativamente ao horário de trabalho a praticar pelas empresas do setor do 
“comércio tradicional” no decurso do mês de dezembro. 

 /// Assembleia Intermunicipal da AMRAM decorre em Santa Cruz 

A Assembleia Intermunicipal da AMRAM aprovou, no passado dia 20 de dezembro, 
por unanimidade, o Orçamento e as Opções do Plano da Associação para o ano de 
2018.

O orçamento global da AMRAM previsto para 2018 é de cerca de 1,3 milhões de 
euros, entre despesas com projetos de investimentos, despesas correntes e custos 
com a exploração do Jogo Instantâneo.

As atribuições e competências da Associação estão relacionadas com a promoção, 
representação e valorização dos interesses autárquicos na Região Autónoma da 
Madeira, nomeadamente ao nível do desenvolvimento socioeconómico, do ambien-
te, da formação, da gestão de interesses públicos, da cultura e ainda da exploração 
do Jogo Instantâneo. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no Capítulo IV, esta-
belece as diretrizes respetivas às Associações de Municípios de fins específicos. 
Os Estatutos da AMRAM, elaborados em conformidade com os diplomas legais, 
definem os fins da Associação e o regime de funcionamento dos seus órgãos. Foi 
com base nestes princípios que foram elaboradas as Grandes Opções do Plano e 
Orçamento da AMRAM.
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FOTOS: 
Fotos 1 e 2 - Eleição dos Órgãos Sociais
Fotos 3 e 4 - Reunião da Assembleia 
Intermunicipal da AMRAM
Foto 5 - Primeira Reunião Conselho 
Executivo – Mandato 2017-2021
Foto 6 - Reunião com SITAM
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Divulgação de Lei - 75_2013
O Boletim da AMRAM tem periodicidade quadrimestral, e nos termos da Lei 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, inclui a publicação das deliberações dos Órgãos da AMRAM, 
destinados a ter eficácia externa.
[A] ASSEMBLEIA INTERMUNICIPAL (AI)
11-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 3.ª Reunião da AI da AMRAM de 2015
[P1.] Direitos de Passagem
Deliberação: Deliberado, por unanimidade: 1. Recomendar à IPM a criação de Grupo de 
Trabalho composto pelo Presidente, Vice-Presidente e Vogal da IPM, um Jurista e um 
Engenheiro para apresentar um modelo alternativo para os Direitos de Passagem que 
envolva o GR da Madeira e que permita resolver as distorções existentes no modelo atual; 
2. Solicitar à EEM informação, por Município sobre qt. de equipamentos associados ao 
transporte e distribuição de energia elétrica da responsabilidade da EEM, descriminando os 
equipamentos em alta, média e baixa tensão, como também a forma de atravessamento, 
aéreo ou subterrâneo.  
17-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 4.ª Reunião da AI da AMRAM de 2015
[P3.] Análise e aprovação da proposta para a definição do critério e do valor das “Quotas dos 
Municípios associados para o ano de 2016”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta do CE para a definição do 
critério e do valor das “Quotas dos Municípios associados para o ano de 2016
[P5.] Análise e aprovação da proposta referente à Modificação Orçamental do ano de 2015 
da AMRAM
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Modificação Orçamental
[P6.] Análise e aprovação das grandes Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar as Opções do Plano e Orçamento da 
Receita e da Despesa da AMRAM para o ano de 2016
[P7.] Deliberar sobre o Mapa de Pessoal da AMRAM para o ano económico de 2016 
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar o Mapa de Pessoal para 2016
[P8.] Deliberar sobre a proposta de Autorização Genérica para Assunção de Compromissos 
Plurianuais no âmbito da LCPA
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Autorização Genérica para Assunção de 
Compromissos Plurianuais no âmbito da LCPA
[P9.] Deliberar sobre a transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na Empresa 
Municipal Naturnorte, S.A
Deliberação: Deliberado, por unanimidade i. Pedir ao ROC da AMRAM, em articulação 
com o Gabinete Jurídico, que se pronuncie sobre a Proposta do CE e bem assim sobre a 
necessidade de elaboração de um Relatório que justifique o valor da transferência das ações 
e determinação do seu “justo valor”; ii. Colocar o assunto na OT duma próxima reunião
[P11.] Deliberar sobre a proposta “Madeira Trail Series e Madeira Trail Camps”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta “Madeira Trail Series e 
Madeira Trail 
Camps
[P12.] Deliberar sobre a proposta “Projeto: II Torneio Intermunicipal Sub/14 – Futebol de 11 
(onze) entre a AMRAM e a AFM”
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, aprovar a Proposta “Projeto: II Torneio 
Intermunicipal Sub/14 – Futebol de 11 (onze) entre a AMRAM e a AFM”
[B] CONSELHO EXECUTIVO
23-09-2015 (Quadriénio 2013/2017): 13.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
Deliberações tomadas, por unanimidade:
[P3.] Proposta DLR “Proíbe o abate de animais de companhia na RAM” 
Deliberação: Emitir parecer sobre a PDR, nos exatos termos do documento presente que teve 
por base os diversos pareceres emitidos pelos Municípios da RAM
[P4.] Comité de Ac. PRODERAM 2020 – Designação de 2 representantes da AMRAM
Deliberação: Indicar como representantes efetivo e suplente respetivamente, o Presidente do 
Município de Câmara de Lobos e Machico
[P5.] Conselho de Juventude da Madeira – Designação de 2 representantes da AMRAM
Deliberação: Manter os representantes atuais da AMRAM
[P8.] Deliberar sobre a proposta do DN – Jogos Aventura’ 2015
Deliberação: Indeferir a proposta apresentada

[P9.] Deliberar sobre a Proposta de Modificação do Orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação Orçamental
[P10.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [11/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de seguro, referentes aos Ramos: AT; e Multi-Riscos 2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 11/AD/AMRAM/2015
[P11.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [12/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de intervenção | manutenção | AT e monotorização dos sistemas de 
alarme, intrusão e de incêndio instalados no edifício sede da AMRAM 2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 12/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG [13/AD/AMRAM/2015], para a 
aquisição de serviços de manutenção e AT ao nível dos eq. informáticos e Correio Eletrónico 
2016-2018
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 13/AD/AMRAM/2015.
[P13.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RG [14/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de serviços de atualização da Carta de Risco 
(Diretiva SEVESO III) do Município do Funchal, integrado na AMRAM
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 14/AD/AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a proposta de PC, no âmbito do RS, para a prestação de serviços para 
participação na reunião do Comité de Ac. MAC 2014-2020
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no PC n.º 031/ADS/
AMRAM/2015
05-10-2015 (Quadriénio 2013/2017): 14.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P1 Extra] - Deliberar sobre a proposta de modificação do orçamento da AMRAM de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação Orçamental
[P3.] Projeto “CIVITAS DESTINATION” | Programa Horizonte 2020 | Carta de apoio
Deliberação: Ratificar o teor da comunicação remetida pela Associação
[P4.] Programa INTERVIR+: Deliberar sobre a Reprogramação Temporal do projeto MADFDR-
03-0235-FEDER-000040-AMRAM-PMEPC
Deliberação: Solicitar ao IDR reprogramação do projeto
[P5.] PC, no âmbito do RG [03/AD/AMRAM/2014]: Deliberar sobre a retoma da execução do 
contrato de prestação de serviços de consultoria em gestão de projetos
Deliberação: Ratificar retoma da execução do contrato com efeitos a 01/09/2015
[P7.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no 
âmbito do RG [14/AD/AMRAM/2015], para a aquisição de atualização da Carta de Risco de 
movimentos de massa e acidentes que envolvam substâncias perigosas (Diretiva SEVESO III) 
do Município do Funchal, integrado na AMRAM
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 14/AD/
AMRAM/2015
[P8.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, 
para a aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Aprovar a abertura de PC e delegar no Presidente CE a competência para a 
prática de todos os atos conducentes à adjudicação e celebração de contrato, e bem assim 
conducentes à realização dos serviços em objeto
05-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 15.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P3.] 4º Relatório de Monitorização do Plano de Prevenção de Riscos de Corrupção e 
Infrações Conexas da AMRAM
Deliberação: Aprovar o Relatório e remeter cópia ao CPRC
[P5.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [11/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de seguros, referentes aos Ramos: AT e Multirriscos 2016-2018 
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão e Inf Final n.º 11/AD/AMRAM/2015
[P6.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [12/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de intervenção | manutenção | | AT e monitorização dos sistemas de 
alarme, intrusão e de incêndio da AMRAM 2016-2018
Deliberação: provar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 12/AD/
AMRAM/2015.
[P7.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [13/AD/AMRAM/2015] 
para aquisição de serviços de manutenção e AT ao nível dos eq. informáticos e Correio 
Eletrónico 2016-2018
Deliberação: provar o Projeto de Decisão, a minuta de contrato e Inf Final P. n.º 13/AD/
AMRAM/2015

[P8.] Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no âmbito do RG [16/AD/AMRAM/2015] para 
aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Proceder à extinção do P. administrativo 16/AD/AMRAM/2015, por 
impossibilidade de cumprimento do seu fim, celebração de contrato de aquisição de serviços, 
nos termos do artigo 95.º do CPA.
[P9.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RG 
[17/AD/AMRAM/2015] para aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Ratificar as deliberações do Presidente CE referentes ao PC n.º 17/AD/
AMRAM/2015
[P10.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o Projeto de Decisão do PC, no 
âmbito do RG [17/AD/AMRAM/2015] para aquisição de serviços de Formação – SMPC
Deliberação: Aprovar o Projeto de Decisão, minuta de contrato e Inf. Final n.º 17/AD/
AMRAM/2015
[P11.] Deliberar sobre a abertura do PC, no âmbito do RG [18/AD/AMRAM/2015] para 
prestação de Serviços de Formação para 2016
Deliberação: Aprovar a abertura de PC n.º 18/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para aquisição de serviços de 
promoção do Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Aprovar a abertura do PC n.º 035/ADS/AMRAM/2015
[P13.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a realização de estudo 
integrado das necessidades de equipamento de recolha e deposição de RSU dos concelhos 
da RAM
Deliberação: Ratificar a Abertura do P. n.º 033/ADS/AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a realização de estudo 
integrado das necessidades de equipamento de recolha e deposição de RSU dos concelhos 
da RAM
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 033/ADS/AMRAM/2015.
[P15.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para o fornecimento de lanternas multifunções
Deliberação: Ratificar a Abertura do P. n.º 034/ADS/AMRAM/2015
[P16.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do 
RS, para o fornecimento de lanternas multifunções
Deliberação: Ratificar a adjudicação P. n.º 034/ADS/AMRAM/2015
[P17.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para aquisição de serviços para 
conceção e colocação de Mupis referente ao Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Aprovar a Abertura do P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015
[P18.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Workshop – Cabo Verde
Deliberação: Aprovar participação na Conferência Internacional do PROCIVMAC e realização 
de despesas relacionadas
11-11-2015 (Quadriénio 2013/2017): 16.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P2.] Acórdão Processo n.º 38/04.9 BEFUN: Nergsol – Sociedade, Estudos Equipamentos 
Eletrónicos, Lda.
Deliberação: Solicitar Parecer sobre a questão dos Honorários
[P3.] Deliberar sobre a proposta de Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar Modificação das GOP’s e Orçamento da AMRAM
[P6.] Elaboração do Plano de Situação respeitante às zonas marítimas adjacentes da Madeira 
– Nomeação de Representante da Comissão Consultiva (CC-Madeira) 
Deliberação: Indicar como representante da AMRAM o Presidente do Município do Porto 
Santo
[P7.] CMU – Quotas 2015/2016 
Deliberação: Ratificar a decisão de participação da AMRAM no orçamento da CMU para 
2015/2016
[P8.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a aquisição de serviços de 
promoção do Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Adjudicar o P. com o n.º 035/ADS/AMRAM/2015
[P9.] Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do RS, para a aquisição de serviços para 
conceção e colocação de Mupis referente ao Lote de Natal do Jogo Instantâneo
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015
[P10.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Workshop – Cabo Verde
Deliberação: Adjudicar o P. n.º 036/ADS/AMRAM/2015

[P11.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de serviços fotográficos
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 037/ADS/
AMRAM/2015
[P12.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a proposta do PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de serviços fotográficos
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 037/ADS/
AMRAM/2015
09-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 17.ª Reunião do CE da AMRAM de 2015
[P3.] Proposta para definição do Critério e do Valor das Quotas dos Municípios Associados 
para o ano de 2016
Deliberação: Propor à AI a continuação da contribuição financeira mensal dos Municípios 
associados de acordo com o mapa apresentado
[P4.] Proposta de Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Aprovar a Modificação das GOP’s e Orçamento
[P6.] Apreciação, discussão e aprovação das Opções do Plano e Orçamento da AMRAM 
para 2016 
Deliberação: Aprovar as Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016 e remeter os 
referidos documentos à aprovação da AI
[P7.] Mapa de Pessoal para o ano económico de 2016 
Deliberação: Aprovar, a “Proposta para o mapa de Pessoal da AMRAM para o ano de 2016”, 
e remeter à AI
[P8.] Deliberar sobre a proposta de Autorização genérica para assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso - LCPA
Deliberação: Aprovar, a “Proposta de Autorização genérica para assunção de compromissos 
plurianuais no âmbito da LCPA” e remeter à AI
[P9.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre o pedido do parceiro CM do 
Sal – Cabo Verde quanto à participação na Formação e Sessão de Encerramento incluindo 
a entrega de certificados
Deliberação: 1. Deferir o pedido do parceiro de Cabo Verde; 2. Aprovar a proposta para 
a abertura de PC para a aquisição de serviços de organização do evento; 3. Delegar no 
Presidente, a competência para a prática dos atos de autorização da realização das despesas 
e respetiva adjudicação; 4. Dar conhecimento dos atos ao CE, através da apresentação de 
Relatório 
[P11.] Deliberar sobre o Relatório Final do PC, no âmbito do RG [18/AD/AMRAM/2015], para 
prestação de Serviços de Formação no Exercício de 2016
Deliberação: Aprovar o Relatório Final e a adjudicação do P. n.º 18/AD/AMRAM/2015
[P12.] Deliberar sobre assinaturas para 2016
Deliberação: Aprovar a proposta do Presidente CE. 
[P13.] PCT-MAC 2007-2013 – PROCIVMAC: Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do 
RS, para a aquisição de carimbo PROCIVMAC
Deliberação: Ratificar os atos e as decisões tomadas pelo Presidente CE no P. n.º 039/ADS/
AMRAM/2015
[P14.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a aquisição de Switch 
Deliberação: Aprovar a Abertura do P. com o n.º 040/ADS/AMRAM/2015
[P15.] Deliberar sobre a abertura de PC, no âmbito do RS, para a aquisição de jantar de Natal
Deliberação: Aprovar a realização da despesa
P16.] Deliberar sobre a transmissão de ações de que a AMRAM é detentora na EM Naturnorte, S.A
Deliberação: Submeter à próxima AI
[C] CONSELHO FISCAL
04-12-2015 (Quadriénio 2013/2017): 3.ª Reunião do CF da AMRAM de 2015
[P3.] Modificação Orçamental do ano de 2015
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, dar Parecer Favorável à Revisão Orçamental de 
2015, presente, propondo a sua aprovação
[P4.] Opções do Plano e Orçamento da AMRAM para 2016
Deliberação: Deliberado, por unanimidade, dar Parecer Favorável às Opções do Plano e 
Orçamento da AMRAM para 2016, presente, propondo a sua aprovação.

Legenda: P. - Procedimento; PC - Procedimento Concursal; RG - Regime Geral; RS - Regime 
Simplificado
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 /// formação 2018 

23/01/2018: orçamento de 
estado – implicações ao nível da 
gestão de recursos humanos na 
administração local

31/01/2018: regime jurídico do 
rgpd (regulamento geral sobre 
a protecção de dados) - respon-
sabilidade dos quadros dirigen-
tes e dos quadros técnicos das 
autarquias locais

06 e 07/02/2018: lei do orçamen-
to de estado e a aquisição de 
serviços

20 e 21/02/2018: as novidades e 
o impacto da revisão do código 
dos contratos públicos

05/03/2018: exercício da função 
de encarregado da protecção de 
dados (epd/rgpd) e de responsá-
vel de acesso à informação (rai/
lada) nas autarquias locais

20/03/2018: regulamentação e 
aplicação do licenciamento zero 

10/04/2018: a responsabilidade 
dos eleitos e dos gestores públi-
cos da administração local

26 e 27/04/2018: os novos mode-
los de atendimento ao público 
na administração local 

03/05/2018 a 24/05/2018: 
gestão de conflitos e desenvol-
vimento do espírito de equipa e 
cooperação

22/05/2018: os procedimentos 
de fiscalização municipal

19/06/2018: regime jurídico das 
autarquias locais

09/10/2018: descentralização 
de competências

30 e 31/10/2018:  snc – ap: novo 
desafio contabilístico a ultra-
passar pelas autarquias locais

08/11/2018 a 06/12/2018: comu-
nicação e relações interpessoais

13 e 14/11/2018: código dos 
contratos públicos - os acor-
dos-quadro e os sistemas de 
aquisição dinâmicos

04 e 05/12/2018: gestão pública e 
a modernização administrativa  



Destaques

Municípios
/// Santana - Festa dos Compadres 
nos dias 1, 3, 4 e 8 de fevereiro 

No concelho de Santana e na Região, a aber-
tura oficial das festividades carnavalescas 
dá-se com a Festa dos Compadres. Esta ma-
nifestação de cariz popular foi iniciada pelo 
povo e para o povo, como forma de aliviar o 
espírito da dureza do quotidiano na labuta da 
terra. 

No ano em que se comemora o Ano Europeu 
do Património Cultural, este evento é um dos 
expoentes máximos da cultura local aliando a 
sátira à etnografia local.

A Câmara Municipal de Santana assume, uma 
vez mais, a organização da Festa dos Com-
padres, que se realizará nos dias 1, 3, 4 e 8 
de fevereiro. Os pontos altos do evento serão, 
no dia 3, o Baile dos Compadres, e, no dia 4, 
a realização dos cortejos folião e etnográfico 
e a Sentença dos Compadres que, após o ve-
redito final, os condena à “Queima dos Com-
padres”. 
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/// Calheta celebra a IV Edição  
do Concerto de Natal 

A IV Edição do “Concerto de Natal”, uma tradição na-
talícia no concelho Calhetense, realizou-se no passa-
do dia 9 de dezembro. Organizado pela Câmara Muni-
cipal da Calheta, este evento tem crescido ao longo 
dos anos, demonstrando o interesse crescente da 
população por este género de eventos culturais. Este 
concerto, tal como nos anos transatos, foi de entrada 
livre e realizou-se no Pavilhão do CDR Prazeres, tendo 
este ano como protagonista a Orquestra Clássica da 
Madeira e o seu convidado especial, o Maestro Fran-
cisco Loreto. 

Saliente-se que, pela primeira vez, a Orquestra Clássi-
ca da Madeira atuou gratuitamente fora do Funchal a 
convite de um Município.  Foi num ambiente acolhe-
dor que estiveram reunidas mais de 800 pessoas, as-
sistindo ao espetáculo. A Orquestra proporcionou aos 
ouvintes momentos de música clássica, com temas 
já largamente conhecidos do público, nomeadamente 
temas natalícios, para fazer jus à época que se cele-
brava.  
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/// Porto Moniz celebra época natalícia com diversas festividades 

À semelhança do ano anterior, a Câmara Municipal de Porto Moniz proporcionou 
diversas festividades natalícias aos munícipes, começando pela iluminação das 
ruas e pela construção de presépios nas diversas freguesias do concelho, no iní-
cio do mês de dezembro.

No dia 15 de dezembro decorreu a Festa de Natal das Escolas 2017, que contou 
com a presença do senhor Presidente Emanuel Câmara e do restante Executivo 
Camarário. O Grupo de Cordofones da EB1 PE + Creche do Porto Moniz atuou 
neste evento, ao mesmo tempo em que foram entregues os prémios de mérito a 
todos os anos de escolaridade e em que o Pai Natal ofereceu as prendas doadas 
pela Câmara Municipal de Porto Moniz às crianças. 

A 17 de dezembro, realizou-se a IV Edição da Árvore de Natal no Aquário da Ma-
deira com a colaboração de mergulhadores que enfeitaram a árvore de natal colo-
cada dentro do aquário, ao som da Tuna de Bandolins da ACRPM.

Posteriormente, no dia 21 de dezembro, toda a comunidade presente no CCVPM, 
foi presenteada com a atuação de Natal da CAO de Porto Moniz e São Vicente – 
os “PanCAOtuques”. 

No dia seguinte, decorreu a Missa do Parto da Câmara Municipal de Porto Moniz, 
nas Achadas da Cruz, que contou com a alegria e os cantares do Grupo Coral e da 
Tuna de Bandolins do Porto Moniz.

Como habitualmente, no dia 25 de dezembro realizaram-se as missas do Galo em 
todas as freguesias, seguidas de pequenos convívios de Natal entre os habitantes 
de cada freguesia.

Quatro dias depois, a 29 de dezembro, o Centro Ciência Viva de Porto Moniz aco-
lheu um concerto de Natal, desta vez proporcionado pelo entusiasmante Grupo 
de Cordas da Fajã da Ovelha, que para além das músicas natalícias, animou os 
presentes tocando músicas populares.

No dia 3 de janeiro, à semelhança dos anos anteriores, cerca de 500 idosos e 
crianças do concelho foram brindados com uma ida ao circo, que se seguiu de 
uma passagem pelo atrativo e diversificado parque de diversões na Avenida do 
Mar.

Por fim, para assinalar o término das festividades de Natal, realizou-se um Concer-
to de Reis e Entrega dos Prémios do Concurso de Presépios 2017.   

*PEÇA MAIS INFORMAÇÕES NO GABINETE TÉCNICO DA CÂMARA MUNICIPAL

PARA AGILIZAÇÃO
DE PROCESSOS*
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/// Ribeira Brava celebra um Natal recheado 
de animação e de investimentos para 2018   

A Ribeira Brava foi um local de atração durante o mês 
de dezembro, apresentando como ponto alto a Noite do 
Mercado. O evento, cada vez mais popular, contou com 
mais de 40 pontos de comércio e com muita animação, 
atraindo mais de quatro mil visitantes. Destaque-se ain-
da a chegada do Pai Natal, que fez a delícia de centenas 
de crianças. Estas são apostas para manter em 2018 e 
que representam bons motivos para visitar a Ribeira Bra-
va, a que se juntam, no plano cultural e desportivo, as 
festas de São Pedro ou a prova do Regional de Rampas.

Também para este ano, a autarquia vai promover várias 
obras de proximidade nas quatro freguesias do conce-
lho, numa fatia de orçamento que ronda os três milhões 
de euros. Um dos destaques vai para a conclusão da 
estrada municipal Pedra – Nossa Senhora – Vigia, num 
investimento que ronda os 210.000€. Em 2018, a área 
social será também uma aposta forte do município lide-
rado por Ricardo Nascimento.  

/// Aposta no geoturismo do Porto Santo 
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///Santa Cruz reforça bolsas de estudo e apoia 200  
alunos universitários 

A Câmara Municipal de Santa Cruz reforçou em 100% a verba destinada à 
atribuição de bolsas de estudo aos alunos que frequentam o ensino superior, 
na Madeira e no continente. Com este reforço, a autarquia vai investir 266 
mil euros, abrangendo um total de 200 alunos. Refira-se que em causa estão 
bolsas de 100 euros mensais para os alunos que estudam na Região, e de 150 
euros mensais para os alunos que estudam no continente, quer ao nível da 
licenciatura, quer ao nível do mestrado. 

Esta é mais uma medida social que sai reforçada no Orçamento para 2018. 
Na área da educação estão também previstos outros reforços. Este ano, a 
distribuição de manuais gratuitos ao primeiro ciclo será alargada também ao 
segundo ciclo. Uma medida que a autarquia considera de grande impacto so-
cial, na medida em que não só ajuda as famílias, como constitui um investi-
mento no capital mais importante do concelho: as crianças e jovens, e a sua 
formação.

O reforço em todo o programa social da autarquia reflete-se nestas duas me-
didas. Os atuais responsáveis entendem que qualquer programa de desenvol-
vimento sustentado deve alicerçar-se num projeto social que vá ao encontro 
das necessidades da população, nomeadamente daquelas que se prendem 
com a família, e com as famílias carenciadas em particular. Neste sentido, o 
reforço dos apoios sociais no atual orçamento municipal pretende ir ao encon-
tro desta visão de desenvolvimento para Santa Cruz, que assumirá sempre um 
compromisso entre o investimento público e o apoio à população.   

///Festas de São Vicente 2018 
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///Câmara de Lobos 

///Funchal investe um milhão para ajudar famílias carenciadas  
a fazer recolha seletiva 

A Câmara Municipal do Funchal acaba de ver aprovada mais uma candidatura 
ao POSEUR, que “virá reforçar a recolha seletiva de resíduos de embalagem no 
concelho, bem como o tratamento de resíduos orgânicos, nomeadamente junto 
de famílias carenciadas, numa iniciativa com repercussões marcantes, tanto em 
termos da taxa de recolha seletiva do concelho, como no que respeita à educação 
ambiental e à inclusão de famílias com menores recursos financeiros, numa es-
tratégia que é central para este Executivo”, enalteceu Idalina Perestrelo, Vereadora 
do Ambiente na Autarquia. O valor total do investimento ascende a 998.965,55 
euros, sendo cofinanciado em 85% pelo POSEUR. O Município tem 24 meses para 
implementar as várias ações.

“Serão, assim, entregues gratuitamente aos agregados familiares com menores 
possibilidades, um total de 1.180 ecopontos domésticos”, isto é, conjuntos de 
três contentores (papelões, embalões e vidrões), de 50 ou 120 litros de capaci-
dade, “que vão permitir alargar o sistema de recolha porta-a-porta, potenciando a 
plena adesão destes munícipes à separação de resíduos, o que vai assegurar um 
aumento da quantidade de resíduos preparados para reutilização e reciclagem no 
Município do Funchal”, destaca Idalina Perestrelo.

Para os agregados familiares que possuem habitações com jardins ou hortas, o 
Departamento de Ambiente da Câmara do Funchal avançará, por sua vez, “com a 
distribuição gratuita de 4.000 compostores, para deposição seletiva de resíduos 
orgânicos. É uma iniciativa que será complementada por uma componente de for-
mação muito importante, através da qual será possível dotar os agregados fami-
liares de conhecimentos básicos acerca do processo de compostagem. Todas as 
iniciativas do nosso Departamento de Ambiente têm tido, de resto, esta preocu-
pação de inovar, envolvendo, ao mesmo tempo, a população em todo o processo”, 
destacou a Vereadora.  
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EDITORIAL

A Associação de Municípios da Região Autónoma da Madeira 
inicia agora um novo ciclo. Ciclo este que se manifesta pelo se-
gundo mandato da maioria dos presidentes de câmara e acolhe 
dois novos presidentes à frente dos destinos das câmaras da 
Ponta do Sol e Porto Santo. Este mandato é marcado por um 
maior e melhor conhecimento das populações, das suas neces-
sidades e anseios, bem como de uma maior flexibilidade finan-
ceira fruto do trabalho de contenção imposto nos últimos quatro 
anos. Esta situação irá permitir algum investimento nas mais 
diversas vertentes: social, ambiental e promocional dos territó-
rios. Tudo isto, aliado ao normal funcionamento dos municípios 
que cada vez mais impõe rigor e qualidade no serviço prestado.

A AMRAM, enquanto Associação dos Municípios da Região Au-
tónoma da Madeira, irá continuar o seu trabalho de promoção, 
representação e valorização da RAM nos interesses autárqui-
cos, na participação dos municípios ou de conjuntos de muni-
cípios. Manter-se-á o seu papel interveniente na formação, em 
programas e planos de desenvolvimento integrado.

 Um bem-haja,

Presidente da AMRAM 
Teófilo Cunha
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///JOGO INSTANTÂNEO 
RASPE E GANHE COM 
O JOGO INSTAN-
TÂN€O.
SÉRIE DO JOGO INSTANTÂNEO ALUSIVA À ÉPOCA NATALÍCIA 
ESTÁ À VENDA 

AINDA SE ENCONTRAM À VENDA OS NOVOS BILHETES DO JOGO 
INSTANTÂNEO COM UMA IMAGEM ALUSIVA AO NATAL, DISPONÍ-
VEIS DESDE OUTUBRO 2017.

SÃO MAIS 250.000 DE BILHETES À VENDA A 1,00€ CADA, JUNTO 
DOS HABITUAIS AGENTES VENDEDORES DO “RASPA”.

OS PRÉMIOS VÃO DESDE OS BILHETES GRÁTIS ATÉ AOS 
5.000,00€.


